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Konferencoj en Parizo, kongreso en Ĝenevo
La Centra Komitato decidis, ke nia XVII® U n ive rsa la  

K o n g re so  kunvenos en Ĝenevo de la 3a ĝis la 7n de Aŭgusto 
1925 kaj ke universitataj somerkursoj en Esperanto okazos 
tie de la 1“ Sis la 8a de Aŭgusto 1925 sub la patronado de 
la Internacia Universitato fondita de S roj Otlet kaj Lafontaine 
en Bruselo kaj sidonta en Ĝenevo dum 1925. Aparta Kon
gresa Bulteno aldonata al nia gazeto entenas jam de nun 
pliajn detalojn. Ni esperas, ke la partoprenontoj aligos frue, 
ĉar la hoteloj estas tre plenaj en Svislando dum somero. 
Al ĉiuj koran inviton kaj ^isrevidon ĉe la Ĝeneva lago!

Laŭ decido de la Centra Komitato okazos en Parizo di
versaj teknikaj konferencoj de la 14® ĝis la 17° de Majo:

l e T ekn ika  kon fe renco  por uzo  de E speran to  en 
K om erco  ka j In d u s tr io , kun oficiala patronado kaj sub
vencioj de la Pariza Komerca Cambro kaj de la Pariza Foiro. 
Tiun konferencon organizos la societo ..Esperanto et Commerce*', 
tiel vigle gvidata de D-ro Nuyts, prezidanto, kaj de S-ro Dĉny, 
sekretario, 20 rue de I' Are de Triomphe, Paris.

2e T ekn ika  K on fe renco  por u zo  de E speran to  en 
S c ie n co  sub la patronado de diversaj famaj membroj de I 
franca Akademio de Sciencoj, subskribintaj la konatan de
klaracion por rekomendi la aplikon de Esperanto al scienco 
kaj la preparon de fakaj vortaroj en nia lingvo. Cin orga
nizos la Internacia Scienca Asocio, nun fervore revivigata de 
S ro Rollet de I’ Isle, prezidanto, 35 rue du Sominerard, Paris V, 

kaj de S-ro Rousseau, sekretario.
La du konferencoj havos grandan solenan malfermon kaj unu 

komunan kason, afable kaj sindone prizorgatan de S-ro Andrĉ 
Baudet, trezorestro de la Pariza Komerca ĉambro kaj de la 
Pariza Foiro (Chambre de Commerce de Paris, 2 Place de la 
Bourse). Al lia talenta helpo nia movado jam Suldas tre multe.

Ni memorigas al ĉiuj naciaj societoj kaj al ĉiuj lokaj 
grupoj la gravecon de la K om erca E k sp e r im e n to , reko
mendita de la Venezia Konferenco. En ĉiuj eblaj urboj oni 
komencu plej malfrue en Januaro kurson de 25 lecionoj por 
komercistoj kaj oni informu nin pri tio. Antaŭ la fino de la kurso, 
jam en Marto, estos interŝanĝataj la adresoj de kursanoj en Ĉiuj 
landoj por ke ili interkorespondi ĉe  la fino estu ekzameno aŭ 
konkurso por delegi la plej bonan lernanton al la Pariza Konfe
renco, kie oni raportos pri la tuta eksperimento. Ĉio okazu sub Ia 
patronado kaj kontrolo de iu komerca ĉambro, lernejo, grava 
firmo, gazeto aŭ societo. Pliaj detaloj jam aperis en niaj Aprila 
kaj Maja numeroj. Ni deziras anonci la lokojn, kie ĝi okazos.

3e Konsente kun la E spe ran tis ta  A k ad e m io , la 
C en tra  K o m ita to  korespondos kun la K ons tan ta  R e 
p re zen tan ta ro  de la nac ia j esperan to-soc ie to j kaj kun 
la K o m ita to  de UEA por inviti ilin samtempe kaj samloke 
kunsidi kun la delegitoj de niaj fakaj societoj por diskuti la 
gravan problemon de niaj teknikaj vortaroj. Multaj preferus 
la daton de Pasko, sed la organizantoj kaj subvenciantoj ne 
povis ĝin akcepti. La komerca konferenco povas okazi en Parizo 
nur dum la Foiro kaj la scienca konferenco renkontus ncsufiĉan 
atenton dum Paska libertempo. La Maja dato estas do deviga.

4k Ce Pasko, precize de la 16a ĝis 20a de Aprilo okazos en 
Parizo internacia Radio kongreso kaj kunsido de la In te rnac ia  
R ad io-A soc io , prezidata kun granda kompetenteco de D-ro 
Pierre Corret, 97 rue RoyaIe, Versailles, kiu Jus publikigis rimark
indan esp. radio-vortaron. Ciuj esp. radio-amatoroj, kiuj povus aŭ 
dezirus partopreni bonvolu jam de nun sin anonci Celi. Estas tre 
grave, ke multaj venu al tiuj diversaj konferencoj, kiuj havos por 
nia movado netakseblan valoron. En Francujo nia movado ricevis 
dum Ia milito kaj tuj poste fortajn batojn de la sorto. Nun la cirkon
stancoj iom plibonigis. Venis la tempo helpi nian movadon tie 
per trafaj publikaj pruvoj.

Pri la temoj mem ankaŭ estas grave. En komerco nia afero 
devas nun organizi energie sian antaŭenmarŝon. Pri teknikaj vort
aroj de scienco kaj industrio la tuta esperantistaro ja scias la urĝan 
bezonon. La Akademio kaj Scienca Asocio bezonas helpon por tiu 
tasko. Interkonsento estas necesa. Ciu, kiu povas aŭ volus parto
preni sin anoncu tuj. Ni bezonas scii jam nun sur kiuj ni povos kal
kuli kaj kiujn komercajn kaj sciencajn societojn oni devas inviti en 

Ĉiu lando aŭ urbo.

Nun ankaŭ prila rad io-s tac io  en Ĝ enevo  la afero marsas 
antaŭen. De esperantistoj venis promesoj aĉeti akciojn jam pli ol 
kvincent je cent svisaj frankoj, do entute 50.000 Ni bezonus an
koraŭ 30.000 por efektive sukcesi. Kiu povas prunti iom da morio 
kun garantiata procento je tiu celo bonvolu sendi tuj sian promeson 
anoncante kiom da akcioj je cent frankoj li aĉetus se la afero efek
tivigos kun helpo de la Stato.

Fine Ia konferencoj en Parizo ankaŭ bezonas monon por suk
cesi. Kiu povas sendi donacon al ni por helpi vojaĝojn de neriĉaj 
kompetentuloj bonvolu tion fari. Post la favora rezolucio de la Ligo 
de Nacioj mi ricevis tre afablajn leterojn kaj kortuŝajntelegramojn. 
Pro ĉio mi dankas sincere el tutkoro. Se iuj povas nun helpi la 
novajn entreprenojn per sendo de donaco aŭ promeso pri akcioj, 
mi estos al ili ankaŭ tre danka. Nia afero nun marŝus vere tre bone, 
se ni nur havus rimedojn. Kuraĝon tamen! E dm ond  P rivat.
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TRA LA MONDO ESPERANTISTA \
Informilo de Esperantistaj Societoj. Kroniko. Radio. Alvokoj.

Impresoj de ĉina esperantisto en Eŭropo.
W. Kenn, membro dc la Centra Komitato.

am

K iel reprezentanto de la  Centra K om itato por ĉees li la 

I Ian Iberian  K ongreson, la X I™  B u lgaran  Kongreson, la 

IV «  R um anan  Kongreson h a j la  li™  Jugos lav an  K ongreson  

de Esperanto , S-ro Kenn fa ris  su fiĉe  longan vo jadon tra 

la  sud a , la  orienta h a j la  centra E ŭropo , sam tem pe 

partopren is la X V I™  U niversalan Esperanto-Kongreson en 

Vieno h a j fa r is  vo jagpropagandon tra M oravio, en Ceho- 

slovakio . L a  vojado dauris  entute 

perm eso de la  aŭto ro  n i pub lik ig as  

Kenn p r i s ia  vojago.

du  m onato jn . K un  la 

la im preso jn  de S-ro

(R e d i

La vojago.

ĉar la II» Iberia Kongreso okazis en Bilbao, urbo industria 

apud la Atlantika Oceano, mi vojagis unue de Lyon en His

panion trapasinte Bordeaux, Bayonne kaj San Sebastian. Tio 

okazis la finon de junio. Post Ia kongreso mi revenis Lyon, 

kaj je la mezo de julio mi komencis la longan vojadon. Al 

Rumanio mi iris. Mi trapasis nordan Italion kaj nordan 

Jugoslavion. En Bukaresto mi restis kelkajn tagojn por Iari 

propagandon. De tie mi vojagis Rusĉukon por ĉeesti la bulgaran 

kongreson. Reveninte Bukareston el Rusĉuko mi iris al Arado, 

la kongresurbo de Ia Rumana IV " , kaj post la kongreso mi 

vojagis rekte al Vieno tra Hungario. De Vieno mi direktis

konfesi, ke pro la malsimileco de lingvo mi vidis ĉion strangan, 

fremdan kaj malsaman. Lingvojn gepatran kaj fremdan mi jam 

lernis dum dudek jaroj. Mi mem parolas kvar aŭ eĉ kvin 

lingvojn, sed tio al mi tute ne utilis. Mi foje renkontis sinjoron 

parolantan kvin au ses lingvojn, tamen ni ne povis bone inter

kompreni kvankam li penis ekzerci liajn ses lingvojn kaj mi la 

kvin miajn. Feliĉe, Esperanto utilis al mi tre ofte, kaj unufoje 

en Subotica, urbeto nekonata eĉ al multaj instruistoj de geografio, 

kaj kie oni parolas lingvon al mi tute nekompreneblan, mi ĝoje 

renkontis samideanon kaj delegiton de UEA, kiuj tre afable faris 

al mi servon plifaciligi mian vojaĝon. Oni vidas do Ia disvast

igon de nia movado eĉ en Ioko nekonata. Oni vidas ankaŭ, ke 

esperantistoj kun granda sindonemo havas ĉiam la deziron glatigi 

la vojon por la homaro super la limo de lando kaj lingvo.

La II3 Iberia Kongreso.

Dank’ al la samideanoj de Valencio, kiuj prenis la iniciaton 

revigligi Ia movadon kaj okazigi la unuan kongreson lastajare 

en sia urbo, la dua kongreso de Iberio tiun ĉi jaron sukcesis 

funkcii en Bilbao kun ne malpli granda bonrezultato. La loka 

komitato faris bonegan organizan laboron, ĉar la movado en

mian v o jo jn  en Cet.oslov.kion, Mi estis lokil. en Brno, en Bilb"°  “ tas * “ * vig‘a N  solida'

Olomouc, en Pferov. De Pfrerov vagonaro alportis min ankoraŭ 

unufoje ai Sudsiavio, al Zagreb, al Suŝak, apud Fiume, kie 

mi enŝipigis por Splito, la urbo de Ia Jugoslava kongreso. Tra- 

vojaginte Dalmacion mi iris ĝis Dubrovnik, prenis Sipon por 

Bari, kaj gojis, ke mi dum la hejmvojo povis ankoraŭ unufoje 

saluti Italion, la landon, kies belecon mi Ĉiam prirevas kaj adoras.

La vojago estis interesplena. Mia pasporto portis jam kon

sulajn vizojn de ok Statoj, sed tio ne sufiĉis. Dufoje mi vojagis

La kongreso malfermis de la 19« ĝis 22® de junio. UEA 

sendis reprezentanton el Ĝenevo. Ceestis franca, germana kaj 

portugala gastoj. Aŭtoritato de Bilbao ankaŭ reprezentita. 

Kaj mi mem reprezentis la Centran Komitaton.

La plej grava afero diskutita dum la kongreso temis pri la 

centra organizo de la Iberia Duoninsulo. Jam de lasta jaro, 

dum la unua kongreso en Valencio, oni proponis starigi Iberian 

Esperantistan Konfederacion, kiu devas enhavi dekunu federaciojn

tra Jugoslavio, Aŭstrio kaj Italio, kaj dufoje mi devis aĉeti per- rc8ionain’ "ome: la federacioj Andaluza, Aragona, Vaska,

meson por la trapaso. Ĉie mi estis frapita de landlimoj kaj do

ganoj. Dudek-ok-foje mi trapasis la landlimojn, dudek-ok-foje 

mi devis prezenti mian pasporton kaj dudek-ok-foje mi havis la 

honoron saluti la sinjorojn doganistojn. Oni tute ne povas imagi, 

ke en tia malgranda peco da tero ekzistas tiom da limoj; tian 

kondiĉon mi neniam renkontis dum mia vojago tra trimil kilo

metroj en la oriento. Estas vere, ke ju pli oni vivas sovage, 

des pli da libera aero oni spiras. La diverseco de mono estas 

ankaŭ alero rimarkinda. La Ŝanĝo kaj kalkulo de tempo al 

tempo de hispana peseto, franca franko, itala liro, jugoslava di

naro, rumana leo, bulgara levo kaj hungara, aŭstria kaj ĉeĥa 

kronoj donis vere guston kaj intereson de vojago, sed por prak

tika vivo mi kredas, ke tio estas enua. Kiom da tempo kaj la

boro ni povas Spari sen tia diverseco? Ankoraŭ unu afero ri

markinda, eble la plej grava: la lingvodiverseco. Serboj parolas 

serbe, bulgaroj parolas bulgare, Ĉeĥoj parolas Ĉeĥe kaj hungaroj 

parolas hungare. Estas ia unuan fojon en mia vivo, ke mi vidis klare 

ia mallacilccon de lingvoj kaj la absolutan neceson dc lingvo 

internacia. Mi estis multafoje embarasita en landoj, kie la lingvo 

ne povis min komprenigi. Mi ne scias ĉu mi estis en Balkanio 

iu en Skandinavio, ĉu Birmanio au en Oceanio. Mi povas nur

Ekstremadura, Galicia, Kastila, Kataluna, Nord-Afrika, Portugala, 

Valencia kaj Zamenhola. Tio estas vere grandioza plano; tempo 

kaj laboro estas multe bezonataj por la realigo. Tamen la Bil

b ao j kongreso sukcesis starigi centran komitaton en Madrido 

por efektivigi la ideon.

Deziro estis forte esprimita por subteni la oficialajn institu

ciojn kaj precipe UEA. Oni vidas, ke la iberiaj samideanoj estas 

Ĉiam simpatiaj por la centra kaj internacia movado.

La cirkonstanco de Bilbao estas tre favora. Subvencion 

por la kongreso la Loka Komitato ricevis de la urba kaso.

Rilate al la stato de la movado oni povas taksi per la jena 

fakto, ke, anstataŭ kunveni unufojon Ĉiusemajne kiel alie, la 

Bilbaoj) samideanoj kunvenas ĉiuvespere en sia propra ejo, kaj 

ia ejo estas ĉiam plena! Esperantistoj de aliaj urboj observu 
tion I

La X Ia Bulgara Kongreso.

Okazis la 27°n ĝis la 29* de julio la X Ia Bulgara Kongreso 

en Rusĉuko, urbo malgranda Ĉe la landlimo kaj apud ia Danubo. 

Kongresanoj el Sofia kaj el diversaj partoj de la lando venis
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en granda amaso; ankau samideanoj de Rumanio ĝoje aligis kaj i La kongreso estis Carma, Carma pro Splito, urbo de natura 

organizis karavanon por la ĉeesto. beleco kaj historia intereso, Carma pro la maro tute pentrinda

Ne multan tempon mi restis tie, sed la plej bonan kaj kor- kaj Carma pro Dalmacio, lando de revo, kie kreskas floroj kaj 

tusan impreson mi havis de la kongreso. La urbo prezentis herboj kun koloroj Irenaj kaj variaj.

bildon de postmilita kondico, kaj la agema kaj nelacigebla mieno Vizitu Dalmacion, la admirindan landon de la suno kaj dc 

de niaj bulgaraj samideanoj montris la energian karakteron de ja maro, riĉan jc palmoj, orangoj, agavoj kaj oleandroj. Eks

ia popolo. La politika cirkonstanco en la lando estas tute ne kursojn ni taris al Trogir. vidinda antikva urbeto, Solin (Salona), 

favora. Pli ol cent kvindek samideanoj perdis absolute la esperon mondfamaj ruinoj, insuloj BiŜevo.bluagroto, Vis,mezede Adriatiko; 

ĉeesti la Vienan kongreson, ĉar ili ne povis havigi al si komunan i  Hvar, tre milda klimato; Dubrovnik, la perlo de Dalmacio; 

pasporton. Tamen la movado en la lando estas treege forta. Kotor, fama senkompara bela fjordo de Sudo.

La kongreso estis tre modeste arangita, sed tre kontentiga La kongreso estis vere alloga, pro tio Ceestis multaj kon-

O n i  v id is  nek universitatan profesoron, nek delegiton de ministro; g e an o j eksterlandaj: krom mi, anglo, franco, germano, belgoj

oni vidis nur simplajn homojn, eĉ maljunan kamparanon de tre j<aj poloj.

malproksima vilaĝeto. Esperanta movado, Iau mia persona cirkonstanco en Jugoslavio estas tre favora. Kiel alie, 

opinio, devas esti popola movado, kaj movado en Bulgario estas administracioj de ŝipoj kaj de fervojoj donis rabaton de kvin- 

vere popola. Oni kalkulis ĉe la kongreso almenaŭ tricent verajn ^  procentoj kiu multe faciligis la vojegon de kongresanoj.

esperantistojn. . . .  Salutis la kongreson dum la malferma kunsido, kiu okazis la
La kongreso malfermigis kun ne multaj ceremonioj. Mi 23an dc augusto multaj gravaj personoj de la urbo, kaj, dum la 

estis frapita nur de tio, ke dum la laborkunsido ĉeestis ankoraŭ ekskursoj tra suda Dalmacio, kelkaj urbestroj bonvenigis nin
cento da kongresanoj vigle diskutantaj en Esperanto pri la di- afable

versaj temoj.
Kvankam la cirkonstanco en la lando ne estas tre favora, 

tamen la kongreso gajnis grandan favoron de la urbo. Unue, 

la urba muzikistaro bonvenigis la kongresanaron Ĉe la stacidomo 

kaj due, la urbestro ĉeestis kaj parolis dum la malferma kunsido, 

kaj tio, kune kun la ĝardentesto kaj alia propagando, kreis grandan 

bruon en la urbo — tian sukceson ni devas tutkore gratuli.

*  *

La IVa Rumana Kongreso.

Neniam mi vidis pli favoran cirkonstancon ol en Rumanio. 

Dank’ al la laboro de la organizantoj ambaŭ en Bukaresto kaj 

en Arado, la IV» Rumana Kongreso alportis grandan sukceson 

kun alia koloro. Supre, mi trovis la Kronan Princon kiel pro

tektanton de la kongreso kaj faman generalon kiel gian honoran 

prezidanton. Tri ministerioj estis reprezentitaj: la Ministerio 

por Publika Edukado, la Ministerio por Komerco kaj Industrio 

kaj la Ministerio por Internaj Aferoj. Kia grandega oficiala el

montro! Estas do nenia mirego, ke la urbestro kaj la urba mu

zikistaro afable bonvenigis nin frumatene ĉe la stacidomo.

Arado estas la nomo de la kongresurbo. Ĝ i havas belegan 

Kultur-Palacon, kie je la 2« de aŭgusto malfermigis la kongreso. 

La ceremonio estis vere solena, kaj mi tuj rememoris pri sama 

okazintajo, eĉ pli solena, dum la malfermo de la 1« Iberia Kon

greso en la Paranoio de la universitato de Valencio.

Salutis la kongreson la aŭtoritato, la urbestro, la delegitoj de 

diversaj ministrejoj, la reprezentantoj de diversaj Esperanto-m- 

stitucioj kaj poste la reprezentantoj de ok diversaj nacioj, tiel 

ke la kongreso farigis vere internacia. Kaj inter la alilandanaj 

kongresanoj trovigis pli ol kvindek bulgaraj samideanoj, pn tio 

kaj pri la malferma ceremonio la Ioka gazetaro dedicis grandan

spacon por la raporto.

Dum la laborkunsido diskuto temis pri eldonanta plano kaj 

aliaj gravaj aferoj. Ni tutkore gratulas gian sukceson kaj esperas, 

ke niaj rumanaj samideanoj, profitante la nunan cirkonstancon, 

povos en plej baldaŭa estonteco esperantigi sian tutan patro

landon.

La II* Sudslava Kongreso.

Spliton, urbon dalmacian, niaj sudslavaj samideanoj elektis 

por kongresi. Al la loka komitato kaj precipe al la Zagreboj 

samideanoj la kongreso Suldas multe pro ilia organiza laboro. 

Kvankam juna, la movado en Sudslavio estas sufiĉe forta: gi 

donas promeson de granda estonteco.

Dum la laborkunsido oni parolis pri la starigo de b.speranto- 

Instituto en Jugoslavio, kaj pri la okazigo de I  ut-Balkana 

Kongreso de Esperanto dum la venonta jaro Tamen, tempon 

kaj laboron ni devas multe dedici por la realigo.

* *

En Bukaresto.

Kion mi faris en Bukaresto? Nenion. Se mi ion farus, tio 

estas ŝuldata nur al S-ro Henriko Fischer kaj ankau al S-ro 

Andreo Ce. Sub tiu Ci titolo mi skribas efektive nenion pri mi; 

mi montras nur la laboron de miaj amikoj.

Car la instruado de Esperanto renkontas en Bukaresto tre 

favoran aprobon, oficialan viziton mi unue Iaris kun S-ro Fischer 

al la Ministrejo por Publika Edukado. Ni estis tre afable kaj 

amike akceptitaj unue de Sinjoro la Ministro kaj poste de la 

Direktoro por Supera Edukado kaj la Direktoro por Duagrada 

Edukado. Ideon pri la problemo de internacia lingvo ni inter- 

Ŝangis tre kontente. Nova sistemo de popola edukado estas 

nun aplikata en la lando, kaj mi esperas, ke Esperantaj kursoj 

baldau malfermigos en multaj oficialaj lernejoj.

Viziton ni faris ankau al la Ministrejo por Eksterlandaj 

Aferoj kaj al la Direktorejo de tutnaciaj policanoj ; la lasta, 

depost unu jaro, favoras treege nian movadon, enkondukinte la 

instruadon de Esperanto en la policaj lernejoj.

En Valenii-di-Munte ni estis afable akceptitaj de Proi. jorga, 

la konata intelekta pioniro de la lando kaj antaŭ la studentaro 

de la tiea Popola Universitato mi faris en Esperanto paroladon 

pri orienta literaturo kun la traduko de S-ro Fischer. Tio tre 

impresis ilin per la ideo de internacia komuna lingvo, kaj multaj 

el ili promesis en la plej baldaŭa tempo eklerni nian lingvon

Por la memoro de la TV» Rumana Kongreso mi verkis 

broŝuron pri la revolucio de Ĉina literaturo depost 1918. Ĝi 

estis tradukita en rumanan lingvon kaj presita en la Literatura 

Revuo de Bukaresto kun antaŭparolo de fama autoro kaj 

literatura kritikanto. Preskaŭ ĉiuj gazetoj de la Cefurbo raportis 

detale pri la paroladoj.

•  ' *
*

En Moravio.

Mian vizitadon kaj restadon en Moravio arangis S-ro 

Fridrich. Li deziris kun granda afableco, ke mi restu du aŭ tri 

semajnoj por iari propagandon, sed domage, pro manko da 

tempo, mi estis tie ne pli ol unu semajnon.
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La movado en ĉefioslovakio estas konate vigla. La lando 

havas nur proksimume 150 mil km2 de grandeco, sed delegitoj 

de UEA trovigas en 131 lokoj en la lando, tian nombron superas 

nur Germanio, kiu Iau la statistiko, havas delegitojn en Ir lo k o j. 

Tamen tio tute ne malhelpas Cefioslovakion por esti la unua 

kaj la plej vigla lando en la mondo (kredeble Iau vidpunkto de 

Esperanto-movado i, ĉar Germanio esias trifoje pli granda kaj ia 

popolo kvarfoje pli densa.

Mi ne konas tutan Ĉeboslovakion; mi konas nur Moravion. 

Tamen de Moravio, kie mi vidas la movadon vere viglan, mi 

povas laksi la kondiĉon de la tuta lando.

Mi estis lokita unue en Brno, la Moravia ĉefurbo, poste, en 

Olomouc kaj laste en PFerov. Samideanaj ĉion bone aranĝis 

por mia alveno. Bruo kuris tra Ja urboj, precipe pri ia fakto, i 

ke venis homo de tiel malproksime, parolanta lingvon idealan i 

kaj pro scivolemo, kiun niaj moraviaj samideanoj tre atente 

kulturis kaj instigis por sukcesigi la propagandon, la publiko 

ekinteresigis pri la problemo de Esperanto. Paroladojn mi faris 

pri diversaj interesaj temoj kun la traduko de samideanoj en I 

ĉefia lingvo. La nombro de auskultantoj en Olomouc atingis 

tri cent, en firno kaj en PFerov iom malpli. i

Al la moraviaj gesamideanoj mi vere Suldas multe pro ilia 

afableco kaj laboro. Ravitajn horojn tute neforgeseblajn ni 

pasis tre goje, precipe en Brno, kaj tia ĝojo, kvankam jam 

pasinta, ĉiam revenas en mian koron kaj en mian songon.

Maupin, direktoro de la sekcio .Komuna Vortaro" (p. 15); 

D-ro W. Lippmann, direktoro de la sekcio ..Gramatiko*’ (p. 4); 

D-ro E. Privat, direktoro de la sekcio ..Konkursoj kaj Premioj** 

fp. 2); S-roj W. Bailey (p. 17), P. Christaller (p. IO), P. Corret 

(p. 18), A. Dombrowski (p. 16); V. Inglada (p. 14), J. R G. 

Isbriicker (p. I), E. Kiihnl (p. 8), P. Lengyel (p. 13), P. Mcdem 

; (p- li) , B. Migliorini (p.6), E. A. Millidge (p. 12), P. Nyldn (p. 7).
/. <■ . * i? • ' 1 n ’ T V \ > t * ’' ''•££ 'i* * r' V ■ /  * • jk"

La estraro estas elektita en la jaro 1923 kaj estas rebalot
ota 1926.

* • .-«a»*- .T' ..r f • • {€4 s •• • V/W • * .• i~ * *% '* v * *• ,
I  • •  .  . '  S  j  J  ^  .  h  »* I  f ,  ̂  ̂  a  '  -  .  •  A ' v  t  '  ■ j * ’,  ■ /

Posteno j reba lo to ta j:

En 1925: 7, 17, I, IO, 6, 9; — en 1928: 13, 15, 18, 8, 2, 3;

-  en 1931: 5, 4. 14, 12, 16, l i .

A kadem ia j ko respondan to j:

S-ro Rollet de I’ Isle (Scienca kaj Teknika Vortaro); S-ro 

Setala (Finna Lingvo), S-ro M. Sold (Kataluna); S-ro A. Tcilini 

(Ladina), D-ro Leono Zamenhof (Poia), S-ro Everardo Back- 
heuser (Portugala Lingvo).

S ekc io j:
e • • . .

Komuna Vortaro: Prof. Grosjean-Maupin, direktoro; S-roj 

Bailey, Migliorini, Millidge, Nyl6n: Bunemann, Sold, membroj.

G ram a tik o : D-ro Lippmann, direktoro; S-roj Christaller, 

Corret, Lengyel; Collinson, Stojan, membroj.

Konkursoj kaj Premioj; D-ro Privat, direktoro; S-roj 

Isbriicker, Kuhnl; S-ino Hankel, S-roj de Mĉnil, S inde, membroj.

Jam finigas mia raporto. Sed kelkajn vortojn mi devos an- 

korau diri tie ĉi. Al la Bulgara, Rumana kaj Sudslava Kongresoj 

mi dankas multe pro ilia diableco min elekti kiei honoran vic

prezidanton. Mi dankas ankau al la Centro de Cultura Valen

ciana, kiu bonvolas min delegi kiel korespondanta i direktoro. 

Saman dankemon mi esprimas al la Brita Esperanto-Asocio 

min enskribi kiel honoran fratulon (fellow). Kaj fine mi kore 

dankas al la Esperanto-Asocio de Argentina Respubliko, kiu 

afable komisiis min kiel sian reprezentanton Ĉe la XVI» Kongreso 

en Vieno. Sed mi povas tion anonci nur post la Kongreso, 

ĉar Ia letero el Argentino alvenis al mi tro malfrue.

Ankoraii kelkaj vortoj. Ankoraŭ unufoje mi esprimas mian 

dankemon precipe al la lokaj kongresaj komitatoj de Bilbao, 

de Rusĉuko, dc Arado kaj de Splito pro ilia varma gastameco, 

kaj poste al Proi. Lacalendola de Bari, al D-ro Bruck de Romo 

kaj al D-ro Stromboli de Pisa, kiuj faris al mi grandan afabl
econ dum mia vojago en Italio.

Lingva Komitato.

Elektoj
(79 voĉdonintoj -r- plimulto 40).

Estas reelektitaj. Iau IV. 4, 5, 1« de ia Regularo, la sekvantaj 

e lir in ta j membroj: S-roj Bunemann (74 voĉoj), Bulthuis kaj Fischer 

(71), S-ino Flourens (Roksano] (70), S-ro Arnhold (69), S-ino 

Reed [Keilermann] (68), S-roj Rohrbach (67), Reed (66), Bianchini, 

Degon kaj Underhill (64).

Estas elektitaj, lali IV. 4, 5, 2° de I’ sama Regularo, la sekv

antaj nova j membroj: S-roj Rousseau (76 voĉoj), K a r n a j  (75), 

Obruĉev (74), Baghy (72), Jodko (60).

*

Akademio.

La elekto en la Akademion por la posteno 11 okazis antaŭ 
la fino de Septembro.

Esperantista Akademio.

Baloto de unu Akademiano por la rusa lingvo (Posteno li) .

Voĉdonintoj: 87

Voĉoj por S-ro M e d e m ......................................46 elektita
_  — — Fiŝer (F is c h e r ) ........................40

Voĉdonilo sur kiu ambaŭ nomoj estis strekitaj . I

87

Du cirkuleroj, entenantaj voĉdonilojn, senditaj al la 2 jenaj 

L. K.-anoj: S-roj D-ro B. Rde* (matrai utca 9, Budapest, 

Hungarujo) kaj L. Dreher (Ĉe S-ro Rapeiski, Byalystok, Polujo), 

revenis kun la poŝta noto .Nekonata-. Tiuj ĉi L. K.-anoj estas 
petataj, konigi al la prezidanto sian nunan adreson.

La Akademio konsistas do nun el:

Proi. Th. Cart, prezidanto (posteno 3 ) : 'S-roj L. M. Warden 

(p. 9) kaj D-ro Dietterle (p. 5), vic-prezidantoj; pr. f. E. Grosjean-

Dumkongresa kunveno de ingenieroj 
kaj arkitektoj.

Vieno, l i  kaj 13 aŭgusto 1924.

D-ro Hanauer-Berlin estas elektata kiel prezidanto kaj mal- 

lermas la diskutadon pri la teknikaj vortaroj.

S-ro Tiard-Paris raportas pri la traduko de la 8-a volumo 

de la vortaroj Schlomann (ferbetono, vojoj, pontoj ktp.), plenum

ata de 16 ingenieroj el 8 diverslingvaj landoj kaj klarigas la uz- 
itan labormetodon.

Li aldonas, ke lausperte la uzado de ekzistanta plurlingva 

vortaro ne nur multe plifaciligis la laboron, sed ankaŭ permesis 

korekti kelkajn nacilingvajn erarojn en la dirita vortaro (plibon

igi) de laboriloj per Esperanto). Li esperas, ke post 3 au 4 mo

natoj — necesaj por generala reviziado — li povos sendi la tute 

initan tradukejon al la Direktoro de la Akademio, sekcio por 
teknikaj vortaroj.



N°  l i ☆ E S P E R A N T O  ☆ 177 (5)

S-ro Orengo (Italio) raportas pri la tradukado de la 5« vo

lumo de la Schlomann’aj vortaroj (fervojoj), jam komencita sub 

la gvidado de S-ro inĝ. E. M. Rosher, 125 Boulak street, San 
Francisco, Cali!., USA.

Post la diskuto oni decidis skribi leteron al la fakestro de 

teknikaj vortaroj de nia Akademio:

«Lau decido de la inĝenieroj kaj arkitektoj kunvenintaj dum 

la 16« kongreso,

Konsiderante la fakton, ke oni jam komencis prilabori 

vortarojn esperantajn uzante la vortarojn de Schlomann 

ilustritajn seslingvajn (I. T. W.) nome:

I. la 8an volumon pri publikaj laboroj (preskaU finita),

Ceĥoslovakio, Danujo, Germanujo, Italujo, jugoslavio, Svedujo. 

kaj reprezentanto de ĉeĥoslovaka gazeto .Tribuna*, S-ro ĉel- 

komisario de Komerca Ministerio ft. Pitlfk.
%

Tagordo:

1. Jarraporto de estraranoj kaj landaj delegitoj.

2. Elekto de nova estraro.

3. Faka revuo.

4. Kotizoj.

5. Liberaj proponoj.

La tagordo estis sukcese pritraktita en du kunsidoj. Pro 

malkontenteco de delegito por Austrio, S-ro H. Steiner, kaj la 

anstatauanto de delegito por Germanujo, S-ro Blankcnheim,
2. la 5an pri fervojo (konstruo kaj uzado, ekspluato) [komencita] okazis malpaciĝo inter la anaro. La sekvoj de tiu malagrabla

ni submetas al vi la sekvantajn proponojn: malpaciĝo (kies kauzo estis S-ro Steiner kaj S-ro Blankenheim.

La Direktoro de nia Akademia sekcio por teknikaj vortaroj j kiui " ‘‘s a,endi la diskuton de la tagordo, sed volis perforte 

rekomendu al «iuj personoj, kiuj intencas prilabori teknikajn vori- al,rudi UiaĴ" propono)". M  ne estis gustatempe ka. Iau la s it

arojn, uzi prefere lo Schlomann-vortarojn; vi trovos liston al- lutoi Iarila! kai alsenditaj al estraro) estis la eks.go de ih ka.

donitan al tiu ĉi letero.*

Oni rimarkigis, ke la 5a Komisiono de la Ligo de Nacioj 

priokupas sin pri la problemo de teknikaj vortaroj.

La kunvenintoj petas S-ron Tiard, trovi kunlaborantojn pri 

aliaj volumoj de Schlomann, ekzemple pri teksaj aferoj.

fondo de nova fervojista Asocio.

Ceteraj anoj, kiuj ne konsentis kun suprenomitaj sinjoroj, 

ne eksigis, sed restis por pridiskuti la tagordon.

Post la raportoj de estraranoj estis elektita nova estraro

konsistanta el jugoslavaj samideanoj. La kaŭzoj de tiu elekto

^  , . . . .  , estas, ke jugoslavaj samideanoj promesis plenumi malnovan de
poste oni montris modelan pagon el nova intencata verko: . . - • • u  j - „ .i„ *„i

ziron de maj anoj nome eldonadi regule nian lakan revuon.

Tio al ili sukcesos, ĉar eldonadkostoj estas en Jugoslavio
Manlibro de la tekniko*, ĝis nun nur germanlingva, aranĝata

Iau la metodo de Kabe ka, Briard. Tiun verkon traduk, en ^  [ a proponon d<J liu kandidatlist0 aprobls skribe

Esperanton estus tre utila, eĉ necesa laboro, por cert.g. la unu- I o n k a l l  s a m i d ( , a B o j  ehoslovakio, Finnlando, Francojn, ltalujo, 
econ de nia vortaro, Ĉar unueco estas la fondamenta postulo Svedio k(p u  cstr„ro konsislas 

de nia tuta movado.
_»  ̂ # A* e » - £ A T f  i v 4 J k * * ft li

La prezidanto atentigas la ĉeestantojn pri la decimala sistemo 

de klasigo, ĉar, se laboras multaj grupoj pri teknikaj kaj pri 

komercaj aferoj, oni bezonas absolute centron, kie oni prizorgas 

la akordigon de la tuta laboro. Car la teknikistoj okupas sin 

pri la fabrikado de la samaj varoj, kiuj estas la objekto de la 

komerco, oni facile vidas, ke estas necese malhelpi kreon de di

versaj vortoj esprimantaj saman ideon. Aliflanke la sciencistoj 

ofte pritraktas samajn faktojn kiel la inĝenieroj, nur el alia vid

punkto. Plie oni bezonas malsamajn, diversajn vortojn por mal

samaj ideoj; oni evitu la samnomajn vortojn — kiel Iau mia 

persona opinio ankau la samsencajn. Ekzemple germanlingve 

K onsendator signifas parton de vapormaŝino kaj elektran aparaton, 

grava parto de lumprojekciilo nomiĝas K ondensor; en franca 

lingvo kontraue oni nomas la lastan parton condensateur. Oni 

vidas, ke la klareco de la scienca kaj teknika lingvo postulas 

tre zorgeman atenton.

Prezidanto: Stevan Stojniĉ, kontrolisto de generala fervoja 

direkcio en Beograd, kolonia Min. Saobraĉaja N-ro 17, 

jugoslavio.

Vicprezidanto kaj redaktoro: Hija Puhalo, fervoja oficisto, 

Zagreb, Jezuitska ui. I, Jugoslavio.

Sekretario: Pavao ButkoviĈ, fervoja oficisto, Zagreb, Jezuitska 

ui. I, jugoslavio.

Kasisto: Emil Slaviĉek, fervoja oficisto, Zagreb, ielj. spreniSte 

materijala, jugoslavio.

Revizoroj: I. Katica Ŝĉuka, fervoja oficistino, ielj. stanica 

Koprivnica, jugoslavio; 2. Stjepan Sobota, fervoja oficisto, 

ielj. stanica Koprivnica, Jugoslavio.

Asesoro: Stjepan Muiiniĉ, fervoja oficisto, Zagreb, Kuku-

# viĉeva ui. 31, Jugoslavio.

Rilate eldonadon de nia propra fakrevuo estis decidite, ke

Oni konstatis, ke estas utile kaj por Sparo de laboro absolute ĝ‘ regule aperadu en Zagrebo.

necese, ke ĉiu samideano, kiu volas labori pri vortaroj, anoncu , 

tion ĉi al la Direktoro de sekcio komisiita de la Akademio pri

Difinitaj estis la kotizoj por 1924-1925 asocia jaro.

Liberaj proponoj estis de S-ro ftebfĉek el Olomouc (Ceĥo-

tiu ĉi fako por diskonatigo al la interesigantoj. La adreso de slovakio) pri organiza laboro de faka terminaro; de S-ro Blaiek 

la nuna direktoro estas: S-ro Rollet de 1’lsle, rue du Sommerard ej Olomouc (Ceĥoslovakio) pri surskriboj en vagonoj, stacioj,

N0 35, Paris V. vaporsipoj, kiuj, se ili estus krom nacilingvaj ankau esperantlingve

La kunvenintoj opinias, ke estas la devo de la inĝenieroj skribitaj, multe utilus al la vojagantaj fremduloj esperantistaj; 

esperantistaj, okupigi laŭeble kaj akceli la enkondukon generalan : de S-ro Hija Puhalo el Zagreb (Jugoslavio) pri la elekto de de

de internaciiĝantaj normoj. D-ro H anauer.

Berlin-Charlottenburg.

Internacia Asocio

legitoj por ĉiu direkcio, fervojokompanio, por ke oni povu tia

maniere plifaciligi la propagandon inter fervojistoj.

Post tio nove elektita vicprezidanto entuziasme salutis ĉe- 

estantajn geanojn invitante ilin, ke ili subtenu nove elektitan 

estraron, kiu promesas efektivigi nian malnovan deziron, t. e. el

donadon de nia propra fakrevuo. Dezirante al ĉiuj feliĉan re- 

vojagon al iliaj hejmoj kaj kun deziro ĝis la revido okaze dede la Esperantistaj Fervojistoj.
Raporto pri ĝenerala jarkunveno okaze de XV Ia en Vieno. XV II8 Universala Kongreso Ii fermis la kunvenon.

La 8-an kaj 9-an de aŭgusto okazis ankaŭ la jarkunveno ; ĉiulandaj fervojistoj, kiuj ne estas anoj de IAEF., bonvolu 

de IAEF. Prezidis Josef Blaiek, fervoja inspektoro, vicprezidanto sin turni al vicprezidanto por ricevi novan fakan revuon, kiu 

de IAEF. Protokolisto Hija Puhalo, fervoja oficisto, Delegito por regule ĉiumonate aperados. H ija P uha lo , fervojoficisto

Jugoslavio. Ceestis 45 membroj kaj gastoj el Austrio, Bulgarioj ' vicprezidanto de IAEF.
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Centra Dana Esperantista Ligo.
Ĝeneralkunveno kaj Jarkunveno 8 — 9 junio 1924.

La ĝeneralkunveno de C. D. E. L. ĉi tiun jaron okazis la 

9«" de junio en Aarhus, la ĉefa urbo de Jutlando. Samloke ankau 

estis arangita kongreseto au jarkunveno, kie ĉeestis ĉirkaŭ 35 

esperantistoj el IO diversaj urboj.

La prezidanto de la Aarhusa klubo, S-ro C. A. Hvorslev, 

salutis al ni bonvenon, en la komforta kunvenejo Paloe. Poste 

ni ^ipveturis al la konata ekskursejo Ornereden, kie oni preparis 

la matenmanĝon ĉe la bela blua maro. Dumvoje hejmen ni faris 

Carman promenadon tra ia arbaro, haltante ĉe Varna por esti 

fotografataj. Je la 6 vespere ia samideanoj denove renkontigis 

en Palae ĉe tre gaja komuna mankado. Malfrua disigo post tag

manĝo kaj post multaj paroladoj kaj kantoj:

Dum la luma nokto ni 

Diboĉetas kun huinor’,

Tamen haltu la orgi’

Antau grava lundlabor’ —

ĉar lunde, suliĉe frumatene, komencis la ĝeneralkunveno de 

C. D. E. L. Lau la tagordo la prezidanto prezentis raporton pri 

la dumjaraj okazintajoj. El speciala intereso estis ia fus aper

inta dana traduko de la raporto de la Ligo de Nacioj. La prezo 

estas sv. Ir. 0,60 por 60-paĝa verketo. Oni ankau estis repres

inta novan eldonon de maigranda „Esperanto-Kantaro“, precipe 

tradukoj de naciaj danaj kantoj, prezo sv. Ir. 0,20. Ankau novaj 

statutoj de C. D. E. L. aperis dum la jaro.

La ĝeneralkunveno konstatis unuvoĉe per rezolucio, ke ĝi 

bontaksis la laboron faritan de C. D. E. L. kaj ĝia prezidanto.

La kasistino, F-ino Johanne Jensen, komunikis la jaran 

kalkulajn, kiu bilancis per budĝeto dc 1000 sv. Ir. Oni unu

voĉe aprobis ĝin.

La Iina listo de la reprezentanlaro de C. D. E. L. lariĝis post 

la «lekto: S-ro Martin Blicher, prez.; S-ro Georg Hinrichsen, 

vtcprez.; F-ino Anna Petersen, sekr.; F-ino Johanne Jensen, kas.; i  
S-ro C. H. Hvorslev, Aarhus, S-ro A. Madsen, Odense, F-ino 
Agnes Melchior, Kallundborg.

Al la honora prezidanto, S-ro J. WulII, sendis la ĝeneral

kunveno saluttelegramon. De la eksterlando venis salutoj de 

la germana kongreso en Plauen, P-ro Th. Cart kaj .Esperanto 
Triumfonta*.

La ĝcneralkunvenon postsekvis laborkunveno, kie S-ro Pals- 

berg komencis diskutadon pri novstarigo de .Dana Esperanta 

Gazeto- kaj F-ino Margrethe Noli pri gazeta servo. Multaj pa

rolis pri tiuj ĉi temoj, kaj oni linis per du rezolucioj en tiuj rilatoj.

Post adiaua vespera kunesto la partoprenantoj de la jarkun

veno disigis, konvinkitaj pri sukcesplena renkontigo kaj dank

emaj pro la bona akcepto de la Aarhus’aj samideanoj. Lau 

atabla invito de S-ino Magda Mammen oni forte esperas, ven
ontan jaron kongresi en Grenaa.

M artin  B licher, prezidanto 

de Centra Dana Esperantista Ligo.

Svisa Esperanta Societo.
Dimancon, 28«" de septembro 1924, la Svisa Esperanta So

cieto kunvenis en Hfitel Bielerhof, Biel, sub la prezido de D-ro 

Edmond Privat. 60 membroj kaj delegitoj partoprenis. 15 grupoj 

oficiale sin reprezentigis per 18 rajtigitaj delegitoj havantaj

i i  voĉojn. La societo nombras 358 membrojn, partigita inter 
21 grupoj.

La prezidanto bonvenigas nian plej novan grupon Olten, I 

fondita en Decembro 1923. ĉeestas ankau samideanoj el di
versaj proksimaj lokoj.

Kiel kutime legigis la protokolo de ia antaua kunveno kaj Ia 

kasraporto, ambau akceptitaj.

D-ro Privat raportis pri la dumjara agado de ia societo. 

La C. K. de S. E. S. petos la registaron, apliki en Svislando la 

rekomendon de la Ligo de Nacioj.

D-ro Spielmann, vic-prezidanto de Hepto, anoncis:

j I. ke sekve de la longe antaŭe preparita peticio, la Svisa 

Poŝt- kaj Telegrafa Direkcio sin deklaris preta subvencii 

Esperanto-kursojn por la poŝta, telegrafa kaj telefona 

personaro;

; 2. ke la ĵus okazinta Viena kongreso de I. P. T. T. (Inter

nacia Unuigo de la personaro en Poŝto, Telegrafo kaj 

Telefono) oficiale akceptis Esperanton.

Per sekreta baloto D-ro Privat estis unuanime reelektita kiel 

prezidanto, kaj sekve Genfeve farigas denove ĉefgrupo. La loko 

por la proksima kunveno estas fiksota de la C. H. laŭ la cir

konstancoj. Kotizoj restas samaj: fr. I,— po grupano, fr. 4.— 

po izolulo.

Laŭ la propono de S-ro Edmonds al K. R. pri starigo dc 

j internacia eksperimento pri la instruado de Esperanto a! komerc

istoj, la komerca Esperanto-grupo en Zurich okazigos kurson 

laŭ la starigita programo. Bern, Olten kaj kelkaj aliaj grupoj 
akordigos laŭ tiu programo.

La intereso pri radio pli kaj pli grandigas, kaj jam en kelkaj 

grupoj esperantistoj aligis al radio-societoj por sciigi pri la radio

tekniko kaj samtempe sciigi la senfadenistojn pri la Esperanto

movado. Kelkaj radio-kluboj akceptas esp rantistajn aŭskultantojn.

A l C. K. estas rekomendite starigo de internaciaj membroj, 

helpantaj per iliaj kotizoj samtempe al UEA kaj al nacia societo.

Estas starigita speciala komisiono por propagando kaj gazet

servo en germanparolanta Svislando; prezidanto estas S-ro Th. 

Kutzli, St. Gallen; komisionanoj: S-ro Paul Holer, Hagendorf 

bei Olten, S-ro Jules Perlet, Chutzenstrasse 17, Bern, S-ro Karl 
Jost, Culmannstrasse 57, Zurich 6.

S-ro Karl Jost, kiu prizorgas la bibliotekon de S. E. S., petas, 

ke oni sendu al li malnovajn gazetojn kaj revuojn por komplet
igi kolektojn.

F-ino E. Straub, Oratoirc 3, Neuchatel, havas ankoraŭ certan 

kvanton da broŝuroj vendotaj, precipe „Warum Esperanto?".

I iu ĉi lasta, laŭ decido de la kunveno, esias sendota senpage 
al la grupoj, kiuj petos ĝin.

La Svisa Esperanta Societo, post longa diskuto, decidis in

viti la X V IIan Universalan Kongreson al Genfeve, ĉar neniu alia 

nacia societo invitis. La tiurilata diskuto montrigis gojiga, ĉar 

jam el multaj grupoj sin anoncis samideanoj, pretaj por helpi 
dum au iom antau la kongreso.

Simpatia atmosfro regis dum la tuta kunveno, kaŭzita unu

flanke per la ĝojo, kiun ĉiam donas gajnita sukceso post longa 

penado, kaj aliflanke per la kuraĝigo kaj nova laborkapablo, kiu 
rezultas el la kontakto kun fervoraj pioniroj.

Tagmeze la delegitoj iom ripozis dum komuna tagmanĝo dum 

kiu ni aŭdis paroladojn de niaj gastoj: urbkonsilanto S-ro Chopard 

el Biel; S-ro Sjfistedt, prezidanto de Radio-Socielo Svisa en 

Neuchatel; P-ro Charles Baudouin, psikologo en Genfeve, kaj S-ro 

Burkhardt el Biel. Kaj ni ne finu nian raporton, ne kore dank

ante al S-ro Burkhardt pro lia helpo por organizo de parolado 

farita sabaton vespere de D-ro Privat kaj D-ro Spielmann. Kurso 

estis poste organizata, kiun tre afable estas preta gvidi S-ro 

Schmid-Lohner. La urbestraro invitis al ĝi la instruistojn.

*

Sabaton posttagmeze okazis en Neuchatel ekzamenoj prezid

itaj de S-ro Siroelc, prezidanto de Ekzamena Komitato. La tri 

enskribitaj kandidatoj sukcesis pri la supera ekzameno kaj ricevis 

diplomon, solene disdonitan dum la dimanĉa kunsido.

A lice  D iekm ann .



N° I! ☆ E S P E R A N T O  * 179 (7)

Lau peto dc la kunvenintaro dc S. E. S. en Bici la 28 sep

tembro 1924, ni donas Ĉi sube la Cefajn ciferojn de la pasintjara 

kasmovado dc S. E. S. La elspezoj estas pli altaj ol kutime, ĉar 

la kotizajo al C. K. per K. R. estas elprenita dufoje (por 1923 kaj 

1924) el la budĝeto de tiu ĉi jaro.

Malnova saldo 1923 . . .

Enspezoj de la jaro . . .

Suma bonhavo 

Elspezitaj dum la jaro

Nuna saldo

Fr. 343,30 

. 464,-

Fr. 789,30 

- 672,-

Fr. 117,30

E nspezo j: Enkalkulante la du grupojn kiuj pagis sian kotizon 

post la fermo de la jarkonto ni konstatas, ke por 1924 pagis en

tute 17 grupoj kun 332 membroj. Same enkalkulante plian izol 

ulon kiu poste pagis, l i  izolaj membroj pagis por la jaro 1924. 

Por ia radio-kurso ni ricevis donacon de Fr. 50,—.

E lspezo j: Subvencio al lastjara jarkunveno en Bern 

Nova kotizo al C. K. de Esperanto-movado por 1923 

Nunjara kotizo al C. K. de Esperanto-movado por 1924 

Subteno al Konferenco de K. R. dum Pasko en Genfeve

Kurso de Esperanto per radio-stacio.......................

Subvencio al propaganda parolado kaj jarkunveno en Biel 

Diversaj elspezoj poŝtaj kaj administraj, presado de 

cirkuleroj, abono al Argus ktp..............................

Sumaj elspezoj 

Yvonne B ouvier, kasistino de S. E. S.

Fr. 50,25

100,—

* 100,-

50,-

n 126,80

n 100,—

«* 144,95

Fr. 672,-

S. E. S.

Esperantista Literatura Asocio.
Administracio: Paul-Gerhardt-Str. 22., Dresden-A. 19, German

Novem bra raporto .

Kia diligenta kolegara 
En laboro paca ne lacigo».

instigas, ke la ideoj por verko estigantaj en la spirito surpaper

igu kaj poste estu donacataj al la esperantistaro. Per tradukado 

de Esperanto-verkoj nacilingvon ni sendube kaj plej efike kon

vinkos dubantojn, ke Esperanto vivas. La originala romano 

. Abismoj- de Jean Forge (Fethke) estas tradukita jam en kvar 

naciajn lingvojn.

La rezolucio Iau propono de S-ro Wiesenfeld, akceptita de 

nia dua kunsido en Vieno, en preciza formo estas: „E. L. A. sen* 

kondiĉe  obeu la decidojn de la Lingva Komitato, kiuj ajn ili estu.*

M anuskrip to j lastatem pe k o n tro lita j: «La blankĉevalrajdanto* 

de Theodor Storm, tradukita de Heino Heitmuller, Bremen; .La 

burgo nobelema* de Moliĉre, tradukita de Richard Levin, Lyon.

j  M anuskrip to j kon tro la ta j: „La suferoj de la juna Werther“ 

ide Goethe, tradukita de D-ro Bischitzky, Praha; „De trans la 

maro'* de Th. Storm, „La tri nuksoj44 de KI. Brentano, ambau 

i tradukitaj de Leono Funken, Koblenz; „Kordoj de I’ tero*4 de 

: N. K. Roerich, tradukita dc Edgaro Grot, Riga; poemoj originalaj 

de profesoro Riedl, Novri Paka; poemoj originalaj de J. Reisinger, 

i  Genfcve.

A fab le  a lsend ita j lib ro j: profesoro Riedl Jus aperigis du volum

etojn: „Antikva melodio"» ciklo da senrimaj poemoj bonege 

sukcesintaj, la poemaro efikas sur la animon kiel plej delikata 

muziko; printempa Melodio", belega poemo, kiu vere freŝigas 

la koron. — Dankon por alsendo!

D anke n i kv itancas je n a jn  ko tizo jn : S-ro P-ro Christanell 

(33000 kr. a.), S-ro Jos. Reisinger (5 fr. sv.), S-ro Ed. Wiesenfeld 

I (I dolaro).

I A lig is : S-ro Michele Arabeno, del. de UEA kaj unua hon. 

m. de la Laborista Esperanto-Grupo, Via Crimea, 8—24, Genova, 

Italujo; D-ro med. V. Austerlitz, Bardiov, Ceĥoslovak ; S-ro 

Johannes Bieg, kom. instruisto, Pliensaustr. 36, Esslingen a. N. 

(Wttbg.), Gemi.; S-ro Ch. Bronsztejn, pi Zei. Bramy 2, War- 

szawa, Poi.; S-ro Edgaro Grot, Jurnalisto, Elizabeth iela 9, dz. 

33, Riga, Latvio (Europo); S-ro Percy T. B. Hudson, hon. se

kretario dc A. E. A., Junction Hotel, Oakleigh, Victoria (Aŭ

stralio); F-ino E. B. Ireland, IO Eaton Road, Move, Sussex,

Johanna Zschepank.

La augusto-septembro-numero de «Esperanto* bedaurc en

havas nur represon el la Kongres-bulteno de nesufiĉa protokolo 

pri niaj du unuaj kunsidoj en Vieno. Mankas en ĝi cito de la 
tagordo kaj de kelkaj diskuto-rezultatoj, i. a. la decido pri punkto ! Anglujo; S-ro J. B. Miller, rektoro, Waidsee <Wtibg), Caerm.; 

4 d de la tagordo. Interesuloj bonvolu legi la pli precizan pro- j  S-ro Franz Schulte, Schederholstr. 141, Essen-Ruhr, Germ.; 

tokolon en N-ro 210 de «Esperanto Triumfonta*. Tiu punkto j  F-ino Trutnau, Phitippinenstr. 9, Essen-Ruhr, Germ. 

koncernas kontroladon de manuskriptoj, eble la plej grava temo, 

ĉar kritiklegado estas Cefa laboro de E. L. A. Pro ĝi nia asocio

fondiĝis kaj laboris ĝis nun. Ekzamenante manuskriptojn, la ---------

E. L. A.-kolegoj kutimas ne «korekti* ilin, sed noti sur aparta 

folio «ŝanĝproponojn*. Laueble ni arangas, ke du diversnaciaj 

anoj kritikegas manuskripton, kaj ke poste la verkinto aŭ traduk

into ĝin rericevas por korekti ĝin laŭ la ricevilaj Ŝanĝproponoj. /\m e r jk 0>

Li, la verkinto, estas devigata akcepti ĉiujn proponojn rilatantajn -------- 1

al stilo kaj gramatiko. Nur se temas pri «aferoj de gusto*, li 

estas libera, akcepti aŭ malakcepti la proponojn de kolegoj. Se

KRONIKO.

A rden , U. S . A . (Delaware). — La ..Esperanto - Asocio de 

Norda Ameriko44 havis sian XVII"» Kongreson en la vilago 

la verkinto por presigo de I’ verko deziras rekom endon de E. L. A.. flrden (ŝtato Delaware), la 9*"— 13«" de julio 1924. Partoprenis 

estas necese, ke pro finkontrolo li ankoraufoje sendu la manu- 55 kongresanoj. Oni elektis C. J. Bardorf (Montreal) prezidanto; 

skripton al nia administracio. ' ! L. S. Mare (Merchantville) vic-prezidanto; F-ino E. J. Meriem

Tial, ke la nunaj vivkondiĉoj plejparte ne permesas honor- (Boston) sekretario; B. P. Mann (Vlashington) kasisto; H. M. 

ofican laboron, ekzamenado de manuskriptoj de nun ne povas Hetzel (Philadelphia) estro de la Agada Komitato.

okazi senpage. La sumo pagota — ne Iau plej alta tarifo! — 

je ĉiu manuskripto estas fiksata.

En nia dua fakkonferenco ni audis bonegan referaton de 

S-ro Jean Forge Fethke. Li proponis novan vojon ĝis nun ne

fritan: tradukadon de Esperanto-verkoj nacilingven. La sukceso 

konvinkos eble ĉiun pri la taŭgeco de Esperanto. Por povi tra

duki el Esperanto en naciajn lingvojn, estas necese, posedi ori

ginalajn verkojn.
Ni emas alvoki al niaj anoj: verku originale! — Cu oni povas

instigi la homon al originala verkado? Ni provu! La impulso 

verki ion ja venas el la interno de I’ homo, sed eble nia alvoko

Denver (Coi.) — Esperanto-klason por junuloj gvidas S-ro 

W. Bucheim je la Y. M.-C. A.

Nova Esperanto-klaso malfermigos okt. 15, je la Denver 

Libera Kolegio, gvidota de S-ro James P. Smith.

Klaso por progresintoj komencigos samtempe kaj samloke, 

gvidota de S-ro Hyman Levine.

Rio-de-Janeiro (Brazilo). — La 28 junio lasta, en la send

stacio Praia Vermelha (S. P. E.), kiu apartenas al la Nacia 

Telegrafo, D-ro Everardo Backhcuser, profesoro de la Univer

sitato, faris interesan paroladon por Esperanto, al kiu li doni 4
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la pensigan titolon: ..Necesega komplemento al la Radiotelefonio". Aŭstralio.
Cin finante li anoncis kurson farotan ĉiusabate de S-ro inĝen.

Luiz Porto Carreiro Netto kaj Esperante salutis sian audentaron. M elbourne. — Australianoj jam entuziasmigas pri sia kvina

Jam antaue, en 1923 kaj en la komenco de la nuna jaro, i Esperanto-Kongreso. Sajne estos pli granda ol la pasintaj, ĉar 

tiu sama sendstacio elradiis esperantajn poeziojn deklamatajn Ĝ' okazos en Melbourne, dum pasko 1925, la centro de la 
de F-ino Maria Luiza Bocayuva. i /^stralazia Esperanto-movado.

Dum la Unua Interplata Kongreso de Medicinaj Studentoj, Alilandaj samideanoj, kiuj eble vojaĝos suden dum la ven- 

okazinta en la lasta junio, S-ro Natalicio de Farias faris bonegan on*a jaro, faros al ni grandan honoron, se ili partoprenos nian 

paroladon pri „La neceso de la disvastigo de la lernado de j festan semajnon. La sekretario estas R. R. Rawson, 212 Swanston 

Esperanto en Ia Medicinaj Fakultatoj". St., Melbourne.

S-ro Natalicio de i'arias estas prezidinto de la societo I 

„7 ertulia /Academica", kiu konsistas precipe el medicinaj Austrio, 
studentoj kaj havas esperantan kurson por siaj membroj. i "

La lernantoj de tiu kurso intencas interesigi la eldonistojn S a lzbu rĝ . — Esperanto-Grupo sciigas, ke ia nova klubejo 

por la tradukado en Esperanton de gravaj medicinaj verkoj, nun trovigas en hotelo Woif-Dietrich, Wolf-Dietrichstrato N-ro 16. 

kiuj restas nekonataj pro la malfacileco de ia lingvo, en kiu ili Merkrede (ĉiam) okazos la ĉiusemajna klubkunveno je la 20“ h. 
estas verkitaj. UJ--- * ^  - - - - - - - - -

Neu) Ycrk. La 9ande majo en speciala kunveno membroj 

de Harmonio-Klubo organizis Novjorkan filion de I. R. A. 26 an

igis al Internacia Radio - Asocio. Grava fakto por I. R. A. kaj 

Esperanto estas, ke S-ro E. Jay Quimby, prezidanto de Radio- . H arM n  (Manĝurio). — Se en jaroj 1922-23 nia loka movado 

Asocio de Novjorka Distrikto, entuziasme konsentis akcepti eftis trc ma,Ior,a’ eĉ nerimarkebla, en la kuranta jaro ĝi iom pli- 

elekton kiel Amerika Sekretario de I. R. A. S-ro Quimby estos vi8,i£ is kaj ni emas atcndi bonajn sekvojn. Multe helpis tion la

— jam estas — efikega propagandisto por nia afero. Federacio ®*vc,ur'n*aĴ rusaj, japanaj, koreaj kaj ĉinaj samideanoj. En ja

de radio-kluboj, de kiuj li estas prezidanto, Jus akceptis Esper- nuaro nin vizitis: du koreaj komencintoj esperantistaj el Soeul, 

anton kiel mondan radio-lingvon kaj avide studas la lingvon. Ĉiu ins|ruistoĴ dc meza lernejo; unu japana pentristo (Nakagaki) el 

radio-amatoro au Esperantisto en Ameriko, kiu interesigas pri i HeĴz0-‘ kaĴ japana propagandisto de Esperanto en Koreo, S-ro 

I. R. A. estas petata anigi per sendo de 25 centoj («s 25) al S-ro ° Ĵ ama- En majo alveturis fama esperantisto, japana ingeniero, 

E. Jay Quimby, Radio - Association of Greater New York, 587 fa k to ro  de «Orienta Revuo- el Tokio, S-ro K. Ossaka; li vo- 

West 181*1 Street, New York City. Pli ol la membro - kotizo Ĵag's en ^ .nuĴ°> Koreo, ĉie semante esperantismon tre sukcese, 

estas urge petata, por ke pli efika propagando en la nun tre n'a ur^° tralegis lecionon antaŭ japanoj, kaj rezulte — 

grava radio-kampo de Ameriko estu farebla. komencigis kursoj en japana biblioteko por 25 gejapanoj, kursoj

San  F rancisco . — S ro Allen H. Babcock, ĉefa elektra P° f studc.ntoĴ en la lnstituto. Sperta aŭstriano Vitoŝinskij in-
irnn __  struas private ia redaktoron S-ron Jamamoto kaj lian edzinon.

Tia estas la evidenta denuna vojo. Por ligo de tiuj.mal

samaj elementoj ni decidis starigi neutralan organizacion: Inter-

r  a — — ^  ̂  »

Adreso Ĉe prezidanto R. GrOssinger, Salzburg, Elisabelhstrato 17.

Azio.

ingeniero de Sud-Pacifika Fervojo kun oficejoj en Southern 

Pacific Building, San Francisco estis elektata kiel Direktoro de 

ia „Western Division*' de la American Radio Relay League.--------  „  ■ v u ii t u i u i i m i a )  r # --- * ------- u « u u u iw i  v i g a i i i i a u u n ;  m ic r-

Li estas fervora dum multjara Esperantisto kaj dumviva membro liac‘a Esperantisto Klubo. Estis jam unua preparkunveno de la

de UEA. Sendube li antauenigos la movadon inter la amatoroj inicialintoj, kiun Ceestis: japanino, du rusinoj, du japanoj, mi,

de Radio kiuj estas tre multaj. aŭstriano (Vitoŝinskij) kaj polo. Estis elektita provizora komi-

I lum monato majo la sekvantaj personoj parolos ĉe La tato» k'cS prezidanto estas japano, S-ro Jamamoto, vicprezidanto
Vero Foundation, 1212 Market Str.: m‘. sekretario S-ro Vitoŝinskij.

Mndrew Snider Vinzent: Esperanto en Komerco. ^ or pli*nternaciigi esperantan movadon ni venigas mongolon

F-ino May d. van Sioun: Kio okazis en la Loka Grupo el Moskvo> S-ro Ĥajan Ĥirov, por kia celo mi kolektas monon

dum lastaj jaroj. inter rusoj, ĥinoj, japanoj kaj koreoj. Li estas fidela esperant-

Kred Rivers: Kelkaj Rimarkoj pri la Estonto de Esperanto. isto* ®mas Propagandi Esperanton inter tibetanoj kaj mongoloj.

Edward M. Mosher: Esperantaj pensoj. Tiaj estas niaj novaloj. Ni penadas akiri la literaron esper-

I u klasoj, unu instruata de Kapitano Postnikov Jus ek- an*an por presmaŝino (tiun lastan mi disponas, laborante kiel pres-
zamenis ka, doms ateston pri lernado al sep gestudentoj kaj nun 'sto en Eduka Fako de Fervojo); presi kaj komposti povas mi.
instruas alian klason ĉe oficoj de Delegito Ames.

Alia klaso gvidata de S-ro Rivers ĉe La Vero Foundation, kaj agado.
t t t A f t a  ft

Iiam ni povas komenci eldonon. — Tia estas nia nuna movado

kie oni havis Ĉiulunde paroladon esperantan de iu bonkonata
A M m m A V PERSIO.

Inocento Seriŝev, VD  de UEA. 

Tabriz. La Del de UEA, S-ro A. Akber
esperantisto. Parolis dum monato aprilo S-roj delegito Ames nu , ’ S"r°  R ' Akber
kaj ingeniero Rosher. TagJurnaloj estas favoraj. ‘ . sia longtempa laborado sukcesis revivigi la dorm

antan ./Tabriza Esperantista Societoj* kaj kunigis ĝin kun la

ka, du instriusto) lernas I . lingvon. Kiam komencigos nova kaj verda stelo sur la strata pordo ' P'
lernjaro la lernado estos deviga. Profesoro de lingvoj nun : i a t •. , .
konstatas, ke Esperanto helpas en la lernado de Latino In- • g esperas, ke h sukcesos post iom da tempo

struanto estas delegito E. A. Rogers, lernejestro. ' dpengI CSP’ ProPa2andan gazeton.

O ak land , C alif. -  TagJurnaloj tre favoraj. Oni penas arangi -pn eldonistoi» gazetistoj kaj esperantaj - vendistoj

per Radio-stacio dissendi lecionojn en Esperanto kiel oni suk- , .ekze‘r Plcron’ volumon ka, katalogon de viaj ajoj, verkoj,
cesas instrui Hispanan lingvon. gazeto, al I abra» Esperantista Societo, por ĝia arangita biblio

leko, legejo por diskonigi viajn verkojn en Tabriz kaj ebligi al

K h b ^ ^ f t  n o ° r > 5A s i v r dstr  ° Es— • -  ia p— “ j i  ePD: r *
delegito John W. Woods. * " Gvidanto estas iama sed al n» multege helpos. La societo antaudankas karajn help-

; antojn.
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Adr.: Tabriza Esperantista Societo, pere de S-ro Ali Akber 

Nemseĉi, delegito de UEA, Seŝklan, Tabriz.

JAPAN LANDO. — Ni ricevis de nia samideano S-ro Fuji- 

sava, membro de la Lingva Komitato, tre interesan leteron el 

Tokio, kie li Jus faris serion da prelegoj en la jura Fakultato 

de la Imperia Fakultato pri la Ligo de Nacioj.

Interalie li pritraktis la temon pri Esperanto kiel necesa

helplingvo de la japana popolo por internaciaj rilatoj.
fe

„Pro la tertremo, la Cefurbo japana ne havas plu aspekton 

de urbo, sed kvazaŭ de vasta vilago, skribas S-ro Fujisava; 

eĉ la ĉerizfloroj . fus plenmalfermaj Sajnis pligrandigi mizeran 

kontraston kun la Cirkauajo. La hejma domo, kie mi naskiĝis, 

estas kruele bruligita per teruraj flamoj elsprucintaj pro eksplodo 

de la apuddoma armilfabrikejo/1

Nia movado tre progresas en la tuta lando kaj la plej granda 

parto de niaj japanaj samideanoj estas junaj universitataj 

studentoj.

En la ministrejo de socia prizorgado, eĉ altrangaj oficistoj 

eklernis Esperanton por interkorespondi kun la Internacia Labor

oficejo en Ĝenevo.

En Tokio, malgraŭ la katastrofo, okazas multaj kursoj kaj 

vendigas ĉiuj esperantistaj libroj eldonataj en Europo kaj Ameriko.

Koran simpation kaj kuraĝigon al niaj japanaj amikoj!

«Fondigis Tuta Kjuŝua (Kiuŝiu’a) Esperantista Ligo, al 

kiu apartenas 13 grupoj en diversaj lokoj en insulego Kiuŝiu. 

Nova kurso komencigis en la Kiuŝiu Imperia Universitato 

dufojojn ĉiusemajne; mi gvidas la kurson kaj por urbanoj de 

la 12“ komencigos novaj kursoj: elementa kaj mezgrada. 

La elementa kurso estas gvidata de profesoro Ohohima kaj 

la meza, ĉe kiu oni uzas „La Paroladoj de Zamenhof" estas 

gvidata de mi. Esperanta Karavano ĉirkaŭ la insulego Kiuŝiu 

okazos en la venonta somero.“ ĉ. Fujisava.

Senda i. — Ĉiuj Sendai grupoj de Esperantistoj kunligis sin 

sub la nomo „Sendai Esperantisto-Federacio'*. Kiel unua pen

ado ili proponis la fondon Jde internacia sociala organo, kiu 

ricevis grandan aplaudon de publiko en Sendai. En la 2M* de 

junio la unua kunveno ihavis lokon ĉe S6y6ken Restoracio, kie 

60 gesinjoroj el diversaj landoj ĉeestis kun granda ĝojo. Sub 

la gvido de urbestro S-ro Kanomata ili decidis jene:

I. Nomo: Sendai Homfrataro-Klubo.

japana Asocio por la Ligo de Nacioj kaj la Osaka-Filio dc 

la Asocio sendis reprezentantojn al la XII* Japana Esperanto- 

Kongreso. S-ro Susumu Aibara reprezentis la Asocion kaj 

I S-ro Tadaŝi Aisaka, la Osaka-Filion.
« • *  “ . » * . *  ■ ■ • »  . .  * • ,  ' *  J  . '  V  '  i  « * •  I  '  .  >  •  •  %  ' f  * , *  •  •  • ,  ^  i '  I  » " r t

D-ro G. J. Ramstedt, Finnlanda Ministro en Tokio, faris 

bonan paroladon pri ^Finnlando kaj la Ligo de Nacioj*' en nia 

komuna lingvo Esperanto antaŭ 1500 studentoj dc Keio-Uni

versitato, Tokio. (La 9«n de junio 1924).

Por festi mondfaman, pacaman filozofon Kant, multe da 

universitatoj kaj aliaj institutoj arangis memorkunvenon je la 

22« de aprilo, japana Asocio por la Ligo de Nacioj, japana 

Esperanto-Instituto kaj aliaj organizajoj kunaranĝis .Internacian 

Pacan Tagon** dum tri tagoj. Je la unua tago S-ro ĉikao 

Fujisaŭa paroladis pri Esperanto kaj Internacia Edukado antau 

200 auskultantoj. Programfolio por la tri tagoj havas bonegan 

artikolon pri Esp. kaj Internacia Edukado de S-ro ĉ . Fujisaŭa.

Por propagandi Esperanton, Koncerto estis arangita de 

Keio-Medicina Esp.-Asocio kaj Toda! - Medicina Esp.-Asocio. 

Malgraŭ pluvo, la kunveno treege sukcesis kun mil auskultantoj.
V  |  % t* i  * V *  j

A . • .  V . . .j f ' V -»- *♦- • * « *’ * ĥ

Belgio.
Gent. — Jena rezolucio estis akceptita dum grava kunveno:

I. La Internacia Kooperativistina Konferenco kunveninta en Gent 

sentante la bezonon je internacia lingvo kiel reciproka inter

komprenilo kaj dezirante eviti temp- kaj monperdon pro traduko 

dc ĉiuj paroladoj en diversajn lingvojn, decidas klopodi enigi 

Esperanton en la popolajn lernejojn dc ĉiuj nacioj. — II. La 

Konferenco komisias al la Internacia Kooperativa Virina Komitato 

esplori kiamaniere fondi Esperantan Kooperativan Gazeton kaj 

fari proponon tiurilate al la sekvonta kunveno de la Internacia 

Kooperativa Virina Gildo.

' %

Britlando.

London. — Subĉielaj propagandaj kunvenoj okazas regule 

en Hyde Park, Finsbury Park kaj Clapham Common. La 22 

septembro S-ro Aug. Pitlfk, prezidanto de la ĉeĥoslovaka Es

peranta Instituto, parolis en Hyde Park en Esperanto kun inter

pretado, kaj respondis esperante al demandoj pri laboristaj kaj 

industriaj cirkonstancoj en ĉeĥoslovaka Respubliko. — Oficialaj 

Esperanto-kursoj okazos en sep vesperaj institutoj dum komenc

onta sezono.

2. Ĉefo: S-ro Ogawa, estro de Tĉhoku Imper. Universitato. Bulgario.

3. Sekretarioj: S-roj O. Muto, K. Kurosawa, M. Kayaba.

samaj sekretarioj je Sendai Esp.-Federacio.

4. Deklaro: Kici enmetita.

5. Tempo dc kunveno: Printempo kaj autuno.

En japana regno angla lingvo estas fariganta la dua lingvo. 

Depost Usona Parlamento pasigis leĝproponon kontraŭ Japana 

Emigracio neamika sento kontraŭ Usono altigas tre multe. Dis

putoj forpeli anglan lingvon aperas en kelkaj fuma loj. La 

„Tokio Asahi“, la plej granda Jurnalo en Tokio publikigis 

artikolon por adopti Esperanton anstataŭ angla lingvo. Granda

eĥo sekvis. * U- ,sikawa‘

Kristanoj en Sendai projektas la fondon de Nippon-Kristana

Asocio.

Esperanto-Fako dc Osaka Filio dc japana Asocio por la 

Ligo de Nacioj arangis Esp.-kurson pri ĉ. 150 urbanoj kaj tre 

mirinde sukcesis. Gvidinto: S-ro T. Aisaka, delegito de UEA. 

(16. V I.— 18. VII. trifoje semajne).

japana Asocio por la Ligo de Nacioj eldonis gvidlibreton 

pri la Ligo de Nacioj, speciale por japanaj Esperantistoj.

Sofia . — Post kelkaj Esperanto-kunsidoj bone vizititaj de 

la gestudantoj oni decidis renovigi la malnovan studantan esper

antistan grupon. Estas akceptita nova regularo kaj elektitaj por 

estraro dc la grupo la samideanoj Miĥail Aĝarov, S. Venkov 

kaj Z. Boĉcv. Ankau estas arangita kurso sub la gvidado dc 

nia fervora samideanino P-ro Lidio Ŝiŝmanova. La so

cieto interalie celas rilatigi kun Ciuj studantaj societoj au 

gestudantoj-esperantistoj el la diversaj universitatoj por or

ganizi iel pli energie la Gcjunularan Studantan Internacian 

Ligon. Per tiu ĉi anonco do la societo petas ĉiujn samideanojn- 

studantojn el ĉiuj landoj skribu al ĝi pri la supra demando kaj 

ankau pri la vivo, la studado, la ekzamenoj kaj la novaloj en 

iliaj universitatoj kaj iliaj urboj, ĉar la societo eldonos bultenon 

pri similaj demandoj. Al ĉiuj oni danke respondos. Por la so

cieto: Z. Boĉcv, studanto, Vcnelin Strato 24, Sofia.

Ĉeĥoslovakio.

Brno. —  Lau invito de ambau esperantistaj societoj en Brno 

nia lame konata ĉina samideano S-ro Won Kenn vizitis nian 

urbon kaj Ĉi tie restadis du tagojn. Por honorigi lin, estis arang-
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itaj cn du vesperoj publikaj kunvenoj, dum kiuj li koncentrigis 

la tutan intereson de la esperantistaro kaj en eĉ pli granda 

mezuro la intereson de neesperantistoj, kiuj ne Cesis miri pri la 

sendeviga, gaja amuzado, konstante plivigligata de S-ro Kenn. 

En malgranda parolado S-ro Kenn konigis al la ĉeestantoj kelkon 

pri .(linio kaj gia popolo", kiun paroladon S-ro P-ro Fridrich 

afable tradukis ĉefien; tielsame ii poste interpretis la respondojn, 

per kiuj W. K. nelacigeble kontentigis la multajn demandojn 

metitajn al li el la rondo de vizitantoj. La samideanoj en Brno 

konatigis en S-ro K eon ne nur al spiritplena instruitulo kaj 

Jurnalisto, sed ankau al treege afabla kaj sprithava viro; por 

ia esperanta movado lia apero en nia urbo signifas efikan pro

pagandan Sukceson. Dankante pri lia subteno, ni esperantistoj 

salutas tutkore S-ron Kenn kaj esperas, ke ii refoje ebligos re
vidon en nia rondo. p, p,

H ranice. —■ Regiona kunveno de nordmoraviaj esperantistoj 

okazis la 29 junio. La programo konsistis el promenadkoncerto,

, laborkunveno kaj koncerto, kiu montris grandan partoprenon de 
neesperantistoj. k . i

— laude, 2 oktobra, vespere, okazis la festa malfermo dc* 

dua kurso. Ceestis sinjoroj: D-ro Janis, estro de politika ad- j  

ministrado, D-ro Mohelnicky, landestran sekretario, V. Jonds, 

urbestro, Ĉ. K ran io j, regiona inspektoro de lernejoj, A. Hluzfn 

por metiistaro, P-ro Kudrna kaj multaj aliaj. Enskribitaj kurs- 1 
anoj: 30. La estro de Esperantista Klubo, S-ro liauuŝ, per en

tuziasmaj vortoj pri la graveco de esperantista ideo malfermis 

la kurson. Poste parolis sekretario de klubo, S-ro Bryndaĉ. La 

kurso okazos ĉiumarde kaj vendrede. La esperantista movado 

trovis en Hranice fruktodonan agadkampon, dank’ al nia tre vigla 

.sekretario S-ro Bryndaĉ, kiu antau unu jaro komencis propagandi.

O lom ouc. —  S ro lernejestro Neuiii faris ĉc aviadista regi

mento cn majo paroladon, post kiu li malfermis kurson kun 35 
aviadistoj-soldatoj.

f ia lta . —  Ĉeĥoslovaka Esperanta Instituto. UEA-sekcio de 

GEI cn Praha arangis en institute jo la 31 majo unuan amikan 

kunvenon de UEA-anoj de Praha, vizititan de 50 UEA-anoj ĉeĥaj 

kaj germanaj. Cefa punkto de la programo estis lumbilda pro

paganda parolado pri UEA de ĉefdelegito S-ro O. Sklenĉka, kiu 

priskribinte la historion de UEA entuziasme rekomendis al la 

Ĉeestintoj subteni morale kaj finance UEA, kies sukceso kaj 

venko estos ankau venko de la tutmonda esperantistaro. Krome 

la programon partoprenis S-roj Cdnsky, PitKk, Ŝustr kaj la kvin

teto esperantista de S-ro Petr, kiu ludis esperantajn kompon

ajojn. La 28 majo kaj l i  junio kunvenis en institutejo la lern

antaro kaj absolvinto} de la Privata Esperanto-Lernejo de OEI, 

por per amuza programo ^perfektigadi en Esperanto. La kun

venoj farigos daura monata entrepreno esperantista. — ĈEI parto

prenis oficiale la 11«  Ceĥoslovakan Kongreson en Liberec (Rei- I 

chenberg), kie ĝia prezidanto, S-ro PitKk, prezentis raporton 

pri la ĝisnuna agado de CE! kaj ĝia programo. — Ce OEI fond- j 
igis sekcio de ŝtate ekzamenitaj esperantaj instruistoj, al kiu al- ' 

igis el la ĝis nun ekzamenitoj (32) jam 26 Ĉefiaj esperantistoj.

La sekcio kunlaboros rilate al la enkonduko de Esperanto cn 

la lernejoj kun ia jus fondita germana klubo de la ŝtate ekzamen
itaj germanaj esperantaj instruistoj.

Franclando.

Lyon. —  Sabaton, 14“n de junio, S-ro G. Pouchot, profesoro 

ĉe la teknika lernejo La Martiniere kaj ĉe la urba lernejo pri 

eksterlanda komerco, .sekretario de la Amikaro Esperantista en 

Lyon, faris sukcesplenan paroladon pri .Esperanto kaj T.S. F.“ 

ĉe la Lyon’a sekcio de la Franca Radio-Klubo. Baldau komencigos 

speciala kurso farota de S-ro G. Pouchot.

] Paris. — Refondigis logio framasona esperantista. Tiu logio 

estas supernacia organizajo kaj enhavas membrojn de multaj 

landoj. La adreso de la logio estas, same kiel antaue, 8 lue 

Puteaux, cn Paris 17 e. «

— En Paris la movado de la grupo iom post iom revigligas, 

renaskigis gia sekcio Paris-Sud, kiu ne plu ekzistis depost 1914. 

La unua kunveno okazis la 30*»n de aprilo kaj estas petita, al- 

mcnau provizore, prezidi S-ro Delanoue, ĉefdelegito de UEA en 

Paris. La kunvenoj okazas dufoje ĉiumonate, la unuan kaj la 

trian mardon, ĉe la unua etago de la kafejo .Buffalo-, 2 Avenue 

d’Or I ĉ aris, Paris XIV, je la 2 0 %  h. Ciuj samideanoj, kiuj vizitos 

tiun kunvenejon, estos kore akceptataj.

La P ariza  G rupo  regajnis sian antauan kunvenejon en la 

Universitato kaj solene rekomencis la vintron tie la 7. l i .  per 

paroladoj de P-ro Aymonnier, S-ro Baudet kaj D-ro Privat, 

veninta el Ĝenevo. Kunvenoj ĉiuvendrede sub prezido de S-ro 

VVarnier en la geologia Amfiteatro.

Germanio.

Panmarko.

Odense. — Esperanto-societo Odense Esp. Forening vigle 

laboras. Oni ofte audas „Espcranto-marŝo“ kaj „La himno* en 

publikaj lokoj, la himnon eĉ dum la grandaj ĉiudimanĉaj koncertoj 

de la regimenta orkestro. La novfondita (novembro 1923) kon

versacia klubo regule kunvenas. Esperanta gejunulan societo 

fondita, 35 membroj; prezidanto S-ro J. Kjer. La loka ĉiutaga 
gazetaro ofte raportas pri Esperanto.

B erlin . — En la maja monata kunveno, la 2G«n de majo, 

parolis S-ro D-ro Ellerbeck .Pri la vortfarado per gramatikaj 

finajoj“, diskutado pri la temo sekvos en la junia kunveno, la 

j I7nn S-ro P-ro Dietterle hazarde estinte en Berlin kaj S-ro 

Ellersiek raportis pri la konferenco en Ĝenevo.

La 19*n okaze de la cindriga soleno dc Emanuel Reicher, 

honora membro de la Berlin i grupo, S-ro Dir. Gluck faris’ 

nekrologon en germana kaj esperanta lingvoj.

La 17an de majo grupo .Espero", Friedcnau arangis prin

tempan feston kun komuna vcspermanĝo en Ratskeller Friedenau, 

kiu estis bone vizitata kaj tre plaĉis al la ĉeestintoj.

Chem nitz. — Invititaj de la prezidanto dc la fondaĵo .Esper- 

an t o-Hejmo Goppersdorf-, P. R auschenbach , inspektis kun 

kelkaj gesamideanoj la por la domo projektitan grundon kaj la 

negocan aferon de la hejmo. La entrepreno prosperas pli kaj pli.

Dum julio monata kunveno dc la Chemnitz’a Esperantistaro 

en «Arnhold s Theatergartcn-, bone vizitata. Post vendo dc 

multvalora privata Esperanto-biblioteko raportis S-ro urba jur. 

kons. heder pri la interesa Germana Esperanto - Kbngreso cn 

Plauen (Saksujo). Oni denove fiksis la grupkotizon. Poste 

sciigoj kaj debatoj pri antaŭkongreso en Dresden, radioparoladoj, 

ankaŭ audeblaj en Chemnitz kaj revivigo de .Saksa ligo". 

(Sciigojn kaj demandojn tiurilate oni direktu al S-ro Feder en 
Chemnitz, Andrdstrasse 41).

D resden. — S-ro D-ro fil. Kreissig instruas 6 gejunulojn.

— G. E. A., loka unuigo Dresden. Monat kunveno okazis 

ia 28. V. Parolado kun bildoj de S-ro inst uisto Meves pri 

.la uzado de bildoj ĉe Esp. - instruo”. Inte naj sciigoj pri 

kontentigaj progresoj kaj sukcesoj de nia mo ado. Monataj 

kunvenoj de la loka unuigo ĉiam la lastan merkrcd n de I’monato-

Freiberg. S a . La loka grupo komencis nova kurson kun 

45 partoprenantoj sub la gvidado de S-ro Spitzner.

B erlinchen  (Ncumark). — Je la l i .  VIII. 1924 ia delegito 

Je UEA Desch el Homberg (Niederrhein) parolis en la societo 

por klerigo de la popolo, antaŭ ĉirkau 50 partoprenantoj, pri 

valoro, esenco, deveno kaj strukturo de Esperanto. La Ĉeest

antoj tre aplaudis kaj S-ro instruisto Ludtke komencos kurson 
kun IO— 20 partoprenantoj.
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D resden. — En la monata kunveno de loka unuigo de 

GEA, merkredon, la 27. VIII., en la malnova urbkonsilsalono 

raportis F-ino Zschepank en ŝia elokventa maniero pri la XVl-a 

Kongreso en Wien. Tre aminde kaj detale ŝi priskribis la 

vojaĝon kaj la aranĝaĵojn de laboro kaj plezuro de I’ Kongreso i  

ŝ i kaj kun ŝi la audantaro estis tre kontentigita de la XVI-a. j 

Post pauzo oni ankoraŭ pritraktis la artikolon en la lasta 

numero de G. E. pri .Interna ideo* kaj line decidis, sendi 

rezolucion al la gazeto, ne estante kontenta kun la enhavo kaj 

ideo de la artikolo.

H am burg . —  La firmo Fratoj Paustian aperigas humoran 

gazeton .La  gajulo-, 8 paga, simila al la konataj humoraj i 

gazetoj por lerni Ia anglan kaj francan lingvojn de la sama 

firmo eldonitaj. (Antaŭ Ia milito .La Petit Parisien- kaj .Little 

Puck“ kaj „Don Quijote“). La arango de tiu humora gazeto 

estas simila al la aliaj por naciaj lingvoj; malgrandaj humorajoj 

en la koncerna lingvo kun piednota listo de Celaj vortoj kun 

germana traduko. La preso estas bona kaj la gazeto aboninda. 

Redaktas gin samideano Karl Minor, L. K.

K onigste in . — La urbo oficiale enkondukis Esperanton en 

la popollernejo kiel Iau volan fakon; instruas S-ino Piischel kaj 

S-ro Erlbeck. 2 klasoj kun 57 infanoj.

Lohm en. — Privata instruo en la popollernejo; 3 klasoj kun

55 infanoj; instruas S-roj Nitzche, Reichei, Schubert (lernejestro).

P im a  — La urbo oficiale enkondukis Esperanton en la 

popollernejoj kiel lauvolan fakon; 4 klasoj kun 115 geknaboj. 

Instruas S-roj Grossmann, Henning, Ludwig, Schmitz. Ankau 

en la profesia lernejo oficiala Esperanto-klaso estas arangata; 

instruisto Schmidt. En la komerclernejo gvidas privatan kurson 

S-ro G Nickner kun 15 partoprenantoj. Laborista grupo estas 

fondita. Nova kurso por laboristoj komencigis kun 35 parto

prenantoj. Instruas S-ro Ludwig.

K aisers lau le rn . — Dimanĉon, la 7*" de septembro, kunvenis 

tie ĉi preskaŭ cent gesamideanoj el deknau diversaj lokoj. An

taŭtagmeze estis rondiro tra la urbo, kaj je la dekunua komencigis 

la kunveno. F-ino Klinger, Kaiserslaulern salutis la aperintajn 

gesamideanojn kaj proponis elekti S-ron Omlor, S t., Ingbert 

kiel prezidanton. Aklame akceptite. Poste parolis: S-ro Gerlach 

pri la movado en Kaiserslautern, S-ro Kramer, Saarbrucken, 

pri la franca kongreso en Strassburg kaj pri la kaŭzoj de la 

malrapida progreso. S-ro SchOnrich, Wiesbaden, pri la dekreto 

de la prusa ministro rilate al la instruado de Esperanto. S-ro 

Scheidt, Kreuznach, pri sia alvojago Vienon kaj pri la deksesa 

kongreso. Post tio S-ro Omlor faris revuon pri la faritaj 

paroladoj kaj pri la praktika flanko de Esperanto, komerco, 

radio, malarmado ankau helpe de Esperanto. Post la komuna 

tagmanĝo okazis fotografado de la partoprenantoj. Jen la 

teksto de la amuza parto de la kunveno. I. Prologo, parolita 

de S-ro Kolon, Saarbrucken, 2. Himno, komuna kanto, 3. De 

kiamo de F-ino Klinger, 4. Burleskaĵo, luditaj de S-roj Schenkel, 

Kolon kaj Niebling, 5. La verda stelo, komuna kanto, 6. Kantoj 

kun liuto S-ro Kolon, 7. La varmega fero de Hans Sachs, 

ludita de S-ro Niebling, S-ino Bonaventuna kaj F-ino SchOndorf,

9. Kanto kun liuto S-ro Kolon. Ankau deklamis Sercojn kelkaj 

gesamideanoj. Mi estas konvinkita, ke ĉiuj ĉeestintoj konsentos, 

se mi jam tutkore dankas ĉiujn gesamideanojn, kiuj gojigis nin 

per iliaj paroladoj, deklamoj, ludadoj ktp. Oni devas danki pre

cipe la gesamideanojn el la Saarteritorio, kiu faris la eklaboron 

kaj ankau la loka grupo Kaiserslautern por ĝia penado kaj laboro. 

Kun gaja koro oni adiauis, ĉar ĉiu pasigis belegajn horojn en 

Esperantujo, al kiuj oni ĉiam volonte memoros.

W einbohla-Dresden. — La Esp.-instruado al infanoj tre 

kontentige progresas en nia loko. De 1910 1914 kaj de 1919

— 1921 ĉiam nur ekzistis ĉi tie I klaso por Esp.-infanoj. 1921

unuafoje estis arangataj 2 klasoj el la gelernantoj de la 7» kaj 

8“ lerneja jaro. Antaŭ Pasko 1924 kelkaj gepatroj publike petis 

ĉiujn gepatrojn de la komunumo, sendi la infanojn en ia Esp.- 

instruon. La sukceso estis tre bona, 4 klasoj devis esti formataj.

KI. I {8. lerneja jaro) 36 infanoj. •

n 2 (7. „ „ ) 33 I,

„ 3* (6. „ ,, ) 32 - „

„ 3b (6. „ „ ) _34____ ^

135 inianoj.

Weinbtihla nur estas loko de 7000 geloĝantoj, havas en

tute nur 900 gelernejanojn kaj pli ol 100 Esp.-infanojn. La 

gepatroj tre Satas Esperanton.

W ism ar (Meeki.) — Okazis ligotago de Nordalbinga Ligo. 

La estraro de la Ligo gratulas S-ron Karl Peters, Wismar, pro 

la lerte arangita ligotago kaj dankas lin kaj liajn kunlaborantojn 

pro ilia penado.

Jam dum la vespero, la 28"" de majo, okazis publika kun

veno en la granda salono de Friindt’s Hotel. Grandare venis 

esperantistoj kaj ne-esperantistoj. Post salutparolado de S-ro 

Karl Peters parolis D-ro A. Moebusz, LUbeck, pri ..Esperanto 

kaj popolklerigo44. Tiun spritplenan paroladon sekvis instru- 

provo kun 12 knaboj de 9 ĝis l i  jaroj. La knaboj, kiuj antaŭe 

ne estis instruitaj pri Esperanto, vigle kaj trafe respondis la 

demandojn de la instruisto, S-ro D-ro Schuppel, Parchim. Kiel 

tria punkto sekvis parolado de la eksportisto S-ro A. B. C. Senfi, 

Hamburg, pri ..Esperanto im Handel und Verkehr44. La multaj 

faktoj de apliko de nia lingvo en la praktika vivo bone impresis 

la auskultantaron.

Tre favore imponis al ia publiko la de S-ro H. Boebs, LUbeck, 

arangita vasta ekspozicio de pli ol mil diversaj gazetoj, gvid

libroj, katalogoj, gramatikoj kaj libroj de la klasika literaturo.

Post la paroladoj oni kune restis ĝis malfrua horo; belaj 

prezentaj ĉarmis la ĉeestantojn i. a. la bela komedieto „Pro 

Dio ne Esperantiston!44 de Karl Minor, kiu mem kunaktoris.

La sekvantan tagon okazis post lerte gvidata promeno tra 

la urbo kaj giaj belaj antikvaĵoj la laborkunsido, festtagmanĝo 

kaj posttagmeze ekskurso al la marbaneja vilago Wendorf.

Oni povas esperi, ke la Esperanto-movado en Wismar trovos 

fruktodonan kampon. A. B. C. Senfi.
%

Greklando.

R  teno. — Laŭ speciala ordono sub N-ro 3292 de la 20 junio 

1924, la ĉefo de la Angla Misio de la Polico de la urboj de 

Greklando, Sir Frederick Halliday, la mondlingvo Esperanto estas 

enkondukita ĉe la polico de la urboj kun varma rekomendo de 

la ĉefo de la Misio al ĉiuj policistoj. Pro tio estas organizitaj 

tri sekcioj. La unua enhavas nur oficirojn kaj suboficirojn, en

tute 30, kiuj jam komencis la lecionojn de la I" de julio. Al la 

dua sekcioj apartenas 57 policistoj, kiuj same komencis la le

cionojn de la 2° de julio. Al tiu kategorio povas aparteni nur 

tiuj el la policistoj de la urboj* kiuj estas almenaii abiturientoj 

kaj posedas la abiturientan diplomon. Al la tria sekcio apartenas 

ĉiuj aliaj policistoj kaj la lecionoj komencis por ili la monaton 

septembro. S-ro D-ro Stamatiadis akceptis esti kursgvidanto por 

la unua kaj dua sekcioj kaj trovis ĉiujn lernantojn tre entuziasmaj.

Hispanio.

La movado en la tuta lando montrigas vigle promesante 

bonan rezultaton: Balearaj samideanoj starigis fortan grupon en 

I Soller; Valenciaj samideanoj okazigos kongreson en Cheste, kies 

urbestraro, tre favora je Esperanto, bonege helpas, kaj tiu ĉ' 

kongreso promesas sukceson; en Bajador S-ro Ludoviko Campos, 

nelacigebla semisto, fondis fortan kaj entuziasman grupon; en
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Cordoba arkitekturisto S-ro Francisco Azorin kai tieaj samide

anoj arangas Ia tutlandan kongreson por venonta jaro, krom 

kursoj; Bilbao, Baracaldo k. c. same eklaboras. En Ia ĉefurbo 

pastro Mojado nelacigeble klarigas ses kursojn, kvar al poŝt- 

kaj telegrafoficistoj. S-ro Mangada klarigos unu fojon ĉiusemajne 

per radio-stacio Esperanton, krom paroladetoj de tempo al tempo; 

faros paroladon en la Militista Klubo kaj ĉie tie malfermos kurson. 

La grupo .sin pretigas al vigla agado kaj S-roj Luna, /Uomo kaj 

Perogordo laboras por efektivigi la unuigon de la esperantistaro. 

Kaj la tuta laboro celas ankau plifortigi Universalan Esperanto- 

/\socion. — La gazeto ĉiusemajna «Kadio Ciencia Populer* oper- 

gas rubrikon .Radio-Esperantismo Praktika-. — ĵaudon, 2 ok

tobro, dum ĝenerala kunsido de la Kongreso Internacia pri Geo

dezio, sub prezido de M. Lallemand, tiu ĉi proponis Esperanton 

kiel oficialan lingvon kun kelkaj precizaj limoj.

Hungario.

Budapest. — La postkongresa ekskurso havis bonegan suk

ceson; partoprenis pli ol 100 samideanoj. Ce stacio Vdcz jam 

venis la akcepta komitato por disdoni la dokumentojn. En Bu

dapest vespere atendis granda amaso ĉe Ia kajo. En la parla

menta Ĉambrego oficiale salutis la gastojn Stefano Nagy Molndr, 

respondis japane samideano Esaki; en la rega palaco salutparolis 

episkopo D-ro Antonio Nenies, respondis samideano Fischer el 

Berlin. Vespere estis postvespermanga festeto sur Ia Morgoret- 

insulo. Partoprenis samideanoj Baghy, Kalocsay, koncertkant

istino Kdthelyi, Elinjo Gera, el la gastoj S-roj Jung, Fethke, 

Morariu, frabeno kun granda sukceso. La dua tago estis dedic

ita al muzeoj. Posttagmeze estis koncerto en la blindulhejmo. 

La koncerton arangis la prezidanto de Ia Mondligo de Blindaj 

Virtuozoj, S-ro Holley, kaj partoprenis famaj kantistinoj. Poste 

en la kinomatografejo estis senpaga prezentado, dum kio oni 

montris la filmon faritan la antauan tagon pri la kongresanoj 
antaU Ia parlamento.

M iskolez. — La redaktoraro de la tagĵurnalo „ReggeIi Hirlep* 

aperigas laŭ propra iniciativo ĉiudimanĉan Esperanto-kurson re

daktitan de profesoro K «nig. La kurso komencigis je fino de 

junio kaj deliros ĝis Krisnasko. Krom la kurso aperis en la 

sania jurnalo dum la lastaj tri monatoj 72 pri- kaj peresperantaj 
artikoloj pli malpli longaj.

Szombatfu?ly. —  Dum la du pentekostaj tagoj okazis en la 

urbeto Szombeth% sur la okcidenta landlimo de Hungarlando 

la kvara landa kongreso. Kvankam la tica grupo estas nur mal

forta kaj Ia Esperanta-movado floras tie nur de du jaroj, la kon

greso sukcesis tre bone, pli bone, ol oni atendis.

Dimanĉe matene estis en la Sankt-Miĥaelo-kapelo silenta 

meso, kiam P. Egyed Glasits, ordenestro de Vasvdr, diris la 

sanktan parolon. Li parolis nun la unuan fojon esperante, sed 

kun bona akcento. La kongreso kunsidis en la urbdoma ĉambr

ego. Prezidanto farigis D-ro Gĉza Holmdgyi; honorprezidanto 

pens.Generalo Rupprecht Jobst, unu el Ia protektantoj; protekt

antoj estis ankeŭ la urbestro kaj la episkopoj de ia urbo. En 

nomo dc la urbo parolis konsilato D-ro Horv/fth, kiu promesis 

influate per sukceso de la kongreso mem lerni nian lingvon.

41 urboj estis reprezantitaj. Oni audis la raportojn de la landa 

societo, de -la instituto, dc U EZI kaj de la Ĝeneva konferenco. 

Dum la laborkunsidoj oni akceptis multajn gravajn decidojn. 

Inter tiuj oni alvokis la ministerion de eksteraj aferoj helpi la 

inviton de ta XVIII- Universala Kongreso en 1926 al Budapest. 

Oni petis de la ministerio de instruado enkonduki Esperanton ne-1 

devige en mezlernejoj kaj komercaj lernejoj, de la poŝtdirekcio 

permeson de Esperanto en poŝtista kurso, en poStoficejoj, en 

radioparoladoj, en telegrafado, de diversaj institucioj kaj de la 
gazetaro la konstantan helpon de nia movado.

La kongreso aŭdinte la raportojn de ia Ĝeneva konferenco, 

gratulas al ties arangintoj kaj partoprenintoj por la sukcesa laboro

kaj subtenas la ideon daurigi tiajn fakkonferencojn kun samtempaj 

teknikaj konferencoj ekster la tempo de la universalaj kongresoj.

La kongreso rekonante ia nepran neceson kaj Cefan grav

econ de bone funkcianta UEA alvokas al ĝenerala propagando 

por UEA kaj petas la esperantistojn ĉiuforte helpi UEA, kun 

kies delegitoj la grupoj agu konkorde.

La kongreso rezoluciis efektivigi Cie la komercan eksperi

menton, subteni la radio-movadon, pli Iorte konigi ai la novaj 

esperantistoj ia historion kaj nunan organizon dc nia movado 

kaj proponis, kiel plej tatigan propagandilon, en publikaj lokoj 

ĉiam paroli esperante kaj videble porti ia insignon.

Neatendite bone sukcesis la bankedo kaj la vespera koncerto 

kun danco. La koncerton aranĝis S-ro Julio Baghy. Oni ludis la 

teatrajon ..Solecaj animoj* kaj kelkajn belajn koncertnumerojn. 

En la kulturdomo estis ekspozicio kaj tie parolis S-ro Baghy kaj 

S-ro Balkdnyi pri idealaj kaj praktikaj celoj kaj sukcesoj de Es

peranto, kiu faris bonegan impreson. La duan tagon estis ĝe- 

neralkunsido dc la landa societo. La sekvonta kongreso okazos 

en Budapest, se ne invitas ĝin ia provinca urbo gustatempe. Post

tagmeze estis en apartaj vagonoj agrabla ekskurso al urbeto 

Kfiszeg. — La lokaj gazetoj detale raportis pri la kongreso.

La kongreso altiris la generalan atenton de Szombath% 

kaj parte ankaŭ de la tuta lando al Esperanto kaj ebligis atent

igi Ia oficialajn rondojn pri niaj deziroj kaj agadoj.

Italio.

Firenze. — Kursoj ĉe ltala Katedro de Esperanto kaj ĉe 

Skolta Ligo. En Firenze, la trc famkonata arla urbo, kien ĉiuj 

eksterlandanoj alvenas, oni intencas arangi konstantan esperantan 

ekspozicion. Ciulondej samideanoj, kiuj deziras helpi tiun gravan 

aleron, bonvolu sendi dokumentojn, precipe fotografadojn pri 

kongresoj, kunsidoj, kursoj ktp. al P-ro Corredo Grazzini, del. 

de UEA, Vie dei Neri 6, Firenze (18), Helio.

Genova. — Le 6 augusto starigis ^Esperante Amuza Klubo*, 

kiu celas propagendi Esperenton, doni el la anoj amuzon kaj 

intelektan kulturon. Dum le ĝenerele kunveno oni elektis le jenan 

konsilenteron: S-ro E. Gregori, prezidento; S-ro P. Polleschi, 

sekreterio-kesisto; S-ro M. Viteli, vicsekreterio; S-roj S. Rocce 

kej D. Innocenti, konsilejoj. Jem estos 32 onoj, kej 26 perto- 

prenentoj el le du kursoj jem komencitej. Adreso: Circolo Ri- 

creetivo Esperentisto (Esperonta Amuzo Klubo), Vie Liberti 38 r., 
Genova (9).

La Spezia . —  Novoj eligoj permesis resterigi lo lokon grupon. 

Lo propegendo bone promesos, kursoj koj paroladoj estos organiz

ataj. La estraro de la grupo rezultis el le jenoj semideenoj: 

S-ro Moj. inĝ. Luigi Gegnotto, prezidonto; S-ro P-ro D-ro Luce 

Sangiorgjo, vicprezidento: S-ro Alessendro Gerbi, sekreterio; S-ro 

Fronco Poggi, vicsckreterio; S-ro Carlo Fiorentina bibliotekisto 

S-roj Bessi koj Umberto Bonenni, konsilontoj; kej helpmembroj 

S-ro Kom-to inĝ. Antonio Peri, del. de F. E. I., kaj S-ro inĝ. 
Rinaldo Orcngo, del. de UEA.

M ilano. Dimanĉon, 5 oktobro, okazis ĝenerale kunveno 

de la membraro de Regiona Lombardio Instituto de Esperento, 

por voĉdoni le joron raporton dc la sekretario kaj elekti novan 

estraron. Post paroiedo de S-ro Pietti, sekreterio, la raporto estis 

aprobate unuonimc. Lo Instituto, pere de lo membroj S-roj 

| Cottorini, Focchi, Morfini, Ofelia, Pialti, Corbone, Zanetta, Cez- 

zolo, Quorone, Mainardi, Secchi, Lezzori, molfermis en Lombordio 

(urboj Milono, Voghere, Mentovo, Cremone, Brescia) dek unua

gradajn kursojn, du duagradajn, unu triagradan; kaj sukcesis 

ricevi helpon de lo Milono Urbestraro.

Post longo diskuto lo kunvenintoj per ĝenerala aklamo re

elektis S-rojn D-ro Filippetti, direktoro; profesoro Roto, vic-di

rektoro; profesoro Pialti, sekretario; D-ro Monti, kav. profesoro 

Nobile, profesorino Comolli, S-ro Mainerdi, konsilontoj, kiel 
novan estraron ĝis septembro 1925.
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Latvio.

Dank’ al klopodoj de la lokaj samideanoj la Administracio 

de la IV8 lnternacia Foiro-Ekspozicio en R iga  presigis la antau- 

parolon de sia loirkatalogo ankaŭ en Esperanto kaj unuafoje 

mendis flugfolieton-reklamiLon en Esperanto. En la stando sen

page donita de la foiradministracio, Riga Esperanto - Societo 

aranĝis ekspozicion de libroj, gazetoj kaj ceteraj presafoj. Tie 

dum ĉiuj foir-tagoj (20 julio ĝis 3 aŭgusto) konstante dejoris 

samideanoj, donante klarigojn kaj informojn. Estas venditaj 

muite da lernolibroj diverslingvaj, kolektitaj adresoj de malnovaj 

samideanoj, kaj varbilaj novaj interesuloj. Autune Riga Esper- 

anto-Societo intencas rekomenci pli viglan propagandon

Litovio.

PanevĜzys. — La I julio, Iau la propono kaj iniciato de nia 

estimata gasto S-ro P-ro Ben-Ŝaĥar, la P. E. A. aranĝis suk

cesan flortagon kaj kolektis monon por blinduloj. La distrika i 

estro (nova, sed tre fervora esperantisto, kiun sukcesis esper

antigi S-ro Ben-Ŝaĥar) estis protektanto de la flortago. La 

P. E. A.-anoj vigle laboris kaj ĉiuj urbanoj portadis dum la tuta 

tago la beletajn verdfloretojn kaj servis vere belan kaj bonan 

propagandilon. Vidante la grandegan sukceson kaj profiton ni 

rekomendas al la tutmonda samideanaro arangi same fojon jare 

florlagon je profito de blinduloj (aŭ loka grupo). Krome, ankaŭ 

laŭ la propono kaj klopodo de nia fervora S-ano Ben-Ŝaĥar, | 

la P. E. A. aranĝis loterion je profito de nia biblioteko. Ni tre 

bone sukcesis kaj kunkolektis pli ol 300 lidojn. Lis aranĝoj 

ebligis al ni tuj malfermi novajn kursojn, estas jam la 5« kurso 

dum tiu ĉi jaro, kaj permesis duoble pliriĉigi nian bibliotekon J. T.

Nederlando.

La 6 julio okazis la somerkunveno de la Nederlanda Societo 

„La Estonto estas nia", sub prezido de S-ro Isbrŭcker. Post 

la legado de diversaj raportoj la prezidanto estas komisiata 

reprezenti la societon dum la kongreso en Vieno. Kiel vic

delegitoj estas nomataj S-roj Mast el Amsterdam kaj Wirix el

Hago.

S-ro Isbrŭcker raportas pri la paskaj konferencoj en Genfeve, 

kie li reprezentis la societon. La diversaj rezolucioj de la kun

veno de UEA kaj K. R. estas detale priparolataj laŭ la raporto 

en la maja numero de „Esperanto“. Oni akceptas la regulan 

pagon de la kotizo al K. R., laŭ la skemo de IO procentoj de 

la UEA-kotizo (Membro). La kasisto estas petata tuj sendi la 

monon por la kuranta jaro al la kasisto de K. R.

Rilate al la komerca eksperimento sin anoncas samideanoj 

el Amsterdam, Haarlem kaj Hago, por klopodi starigi kursojn, 

laŭ la proponita plano, sub aŭspicio de iu komerca ĉambro aŭ

alia neŭtrala institucio.

La kolekton de nomoj por la Komercista Adresaro prenas 

sur sin S-ro Wirix, sekretario-kasisto de la Haga grupo.

Pritraktante la demandon pri kunlaboro inter UEA kaj la 

naciaj societoj, la prezidanto varme rekomendas la aligon al 

UEA por kio sin tuj anoncas deko da membroj. Oni akceptas 

la ideon krei en la grupoj la instituton de «Internaciaj Membroj4*, 

por ke novaj adeptoj estu tuj varbataj samtempe por la loka

grupo kaj por UEA.

Por la centra organizo de la statistiko sin disponigas S-ro

Rutgers, kasisto de la Societo.

La rezolucio de la Genova konferenco pri forigo de K. K. K.

estas unuanime aprobata.

Grava punkto de la tagordo estis ankoraŭ la pritrakto de 

propono de S-ro van Hengel pri akcepto de la gazeto «Holanda 

Esperantisto", kiel organo dc la Societo. Montriĝis, ke la opinioj

pri ĉi tiu, punkto estis tre diversaj kaj ne estis eble veni al de

finitiva solvo de la demando. Oni decidis, ke denove okazu 

konferenco de la estraro kun la eldonantoj du Holanda Esper

antisto kaj S-ro van Hengel.

Post la lunĉo okazis bela automobila ekskurso tra la ĉirkau- 

ajoj de Amersfoort, Doorn, Driebergen, Zeist, ktp. Komuna 

tagmanĝo line kunigis la partoprenintojn en Amersfoort.

I Bergen op Zoom . — La 15 junio okazis en Bergen op Zoom 

Esperantotago sur malnova fortikajo, apud la urba parko. 

200 esperantistoj kaj ne-esperantistoj partoprenis, inter kiuj IO 

el Antverpeno kun Ia verda standardo, plie estis el Dordrecht, 

Roosendaal, Goes (Gus), Steenbergen kaj Vlissingen.

La suburbestro oficiale malfermante la kunvenon, priparolis 

nian movadon en Bergen op Zoom kaj regiono, akcentis kaj 

komparis la pacideon de Esperanto kun la ejo, kiel batalejo en 

la estinteco.

Gesinjoroj Isbrŭcker el Hago parolis pri D-ro Zamenhof, 

la interna ideo de Esperanto kaj pri la Radio-kongreso, okazinta 

en Genfeve. Ili gajnis grandan sukceson, kaj precipe la parolado 

de S-ino Isbrŭcker, pri la interna ideo, treege plaĉis al la aus- 

kultintoj.

Poste promenado tra la urbo, antaŭirante de la Antverpena 

standardo, fiere portita de Belga fraulino.

La fervora esperantisto S-ro Holleman, del. de UEA, faris 

kun siaj kunhelpinto} bonan propagandon por nia afero, per ĉi 

tiu Esperantotago. Sekvo estis fondo de nova klubo.

s 'G i aoenhage. —  La Haga Grupo «Fine ĝi venkos** aranĝis 

Esp.-ekspozicion (19—21 sept.) F-ino J. Westerman, membrino 

de la Nederlanda Parlamento, malfermis ĝin antaŭ plena salono,

! dirante i. a. ke granda parto de la homaro ankoraŭ ne konscias, 

ke la Esp.-movado estas mondmovado, kiu meritas ĉies atenton. 

La prezidantino S-ino Isbrŭcker mallonge klarigis la gramatikon 

kaj donis resumon de la Esp.-Iiteraturo. Entute 500 personoj 

vizitis la ekspozicion, inter kiuj la Ĉefinspektoro de instruado 

kaj aliaj aŭtoritathavaj personoj. Novaj kursanoj kaj membroj 

pruvis la deziratan sukceson.

Pollando.

K rak6w . — „Kurjer Wieczorny‘\ aperigas en sia pordimanĈa 

aldono kronikojn esperantan kaj radian gvidatatajn de S-ro 

Grenkamp.

La sola ĝis nun en Pola Respubliko aperanta radia gazeto 

,,Radio-Amator** havos de la dua n-ro Esperanto-parton. La 

pola kroniko, dediĉila por la eksterlando, estos redaktata esp-e.

Entute oni devas rimarki, ke la Krakova gazetaro nun 

estas ttute favora al nia movado. Pri la Viena Kongreso, pri 

la lastaj sukcesoj aperis en ĉiuj gazetoj longaj artikoloj. S. G.

W arszaiva. ĵ— La III. ĝenerala Kongreso de la Hebrea- 

Skoltista Asocio, okazinta en Varsovio, 25—28 aŭgusto 1924, 

kiu havas 400 membrojn en 36 polaj urboj, havas filiojn en 

Latvio, Rumanio, Bulgario, Palestino, akceptis la jenajn re

zoluciojn:

1. ke en interrilatoj kun eksterlanda nehebrea skoltistaro 

oni uzu la lingvon Esperanto, kaj

2. ke en internacia korespond- kaj interŝanĝ-klubo, Ĉe la 

Asocio, estu oficialaj lingvoj: hebrea kaj Esperanto.

Portugalo.

C oim bra. — De la 14— 16 junio okazis la II- Kongreso de 

gelernantoj de teknikaj institutoj en Coimbra, kies interesplenaj 

laboroj estis raportitaj de ĉiuj naciaj gazetoj. Oni vigle diskutis 

la jenajn tezojn: .rilatoj inter la profesoroj kaj la gelernantoj



186 (14)
*  E S P E R A N T O  * N°  l i

«n kaj ekster la Asocioj de Lernantoj*; .kiel plenigi Ia mankojn iĝis por pli ol 60 personoj. Lecionoj ĉiun mardon kaj vendredon 
de la komerca intruado*; .nehe lpado  al gelernantoj-; .bazoj J vespere.

por ia unueco de la Asocioj de Lernantoj-; .la gazeto de I

lernantoj-; J a  komerca instruado-; .la tago de «'teknikaj lernejoj-;

«la celo de la Asocioj de Lernantoj kaj Esperanto en la teknikaj 
lernejoj-.

Cl tiu lasta laboro, kie la internacia lingvo estis analizita 

sub Ĉiuj aspektoj, oni citante ia gravajn decidojn de P Kon

ferenco en Venezia, meritis tujan aprobon, kiu efektiviĝis per 

longa aplaiidado kaj salutoj ai Esperanto. Nia samideano 

Arnaldo Kodrigues, al kiu ni Suldas tiun triumfon, disdonis 

esperantajn . «.losilojn* al la ĉeestantaro donacitaj de Laborista 

t  s per. - Societo .Nova Vojo” kaj unu el lernejestroj, S-ro 

Adrido Castanheira montris sian deziron lerni Esperanton.

La gazetoj dc Porto raportis kaj .A  Batalha", sindikata
I  I  •  I  •  #  A |A H ■ ■ MA A Aba aaa k  «MB - ■ ■ A A s  a K . w a

A rad . —  Du novaj kursoj, unu en la laborista hejmo, gvid

ata de F-ino Janka Wallner, la alia en la urba burga lernejo 

.losif Vulcan-, gvidata de S-ro S t  Ferenczy, dei. de UEA.

Bosca-M ontana (Banato). — S-ro Stefano Simon, del. de UEA, 

malfermis novan kurson por 25 partoprenantoj.

B u c u re s ti — Nova kurso por laboristoj, gvidata de samide
ano D. Tejuŝan.

G iurg iu  — En tiu danuba havenurbo S-ro Stefano Koch 
gvidas kurson por ses personoj.

B raŝov  (Transilvanio). — Estas fondita grupo .Zamenhof-, 

kunvenanta Ĉiun Jaŭdon vespere en la kafejo .Transilvania-.

C raiova. — Nova kurso por 14 personoj, gvidata de sam-
* f  4 .a - . . . .

nuttiuj u* ruriu raportis Kaj . / i  Datanta", sindikata e rn o v a . — Nova kurso por 14 personoj, gvid. 

organo, publikigis ampleksan raporton pri la triumfo de Esper- ideano Johano Kiss. La IO aŭgusto fondiĝis grupo, 

anto. Oni bezonas konvinkigan pruvon pri la taŭgeco de I P a r t ia jn  o o

Esperanto kaj k i nur povas « u  doni,, dc ln l.ra .c i. K o ^  i T "  f  ~  U
i t i  o j u  parlamento nun pritraktas la reformon de la lnstruado kaj ni
Lisbono. — Rondo Amikeco havas jam 90 asociitojn. Ĝia ĝ°Ĵc sciigas, ke nia eminenta samideano, S-ro senatano inĝ.

5-ro Rego donacis 500 eskudojn. S -rfi /\nJnnir» I LmCSto BaidS I naciri nlimullal futnn I ^1. -___».„• i
-----------------------------  -  - -  u .  v a t a

vic-prezidanto S-ro «ego donacis 500 eskudojn. S-ro Antonio 

dos Santos, malnova esperantisto, gvidas ia elementan kurson 

La grava Jurnalo ..Diario de Lisboa“ publikigis tri artikolojn 

.subskribitajn de Saldanha Carreira. La entuziasmo en ia radio
telefonio rondo estas granda.

Rumanio.

-------- --------- - --------- -  w  j » u i  n / p i  m a i i u i j

komencigis, Ia IO julio, en Ia Komerca lernejo. Instruas S ro 
Prager el Bukureŝto.

Bukureŝto. — La partoprenintaj de la lastaj kursoj en

Bukureŝto kaj Ploeŝto arangis komunan ekskurson al Breaza 
(6. VII. 24).

Caransebes (Banato). -  S-ro D-ro J. Horvath, advokato, 
Del. de UEA, malfermis kurson ia 15 julio.

Chilia-N oua (Besarabio). — Per la penadoj de S-ro Eug. 

Ivanov, del. de UEA en Bolgrad kaj Nedjalkov, fondigis tie 

Esp.-grupo kaj malfermigis kurso por IO personoj. Chilia-Noua 
estas urbeto ĉe ia delto de P Danubo.

R adau tl (Bukovino). — Okazis ekzameno de la kurso

gvidata de S-ro E.* Jarosievvicz, del. de UEA. La 15 aŭgusto 
komencigis 2 novaj kursoj,

B uhuresli. —  La 18-an de majo okazis prop. kunveno, kies 

rezulto estas 3 kursoj en la Stataj liceoj «Spiru Haret“ kaj

..Malei Basa ra b“ kaj en ia pavilono „Gib“ en la Parko Carol. 
Lernas ĉ. 70 personoj.

Caransebes (Banato). —- La Esperanto-Grupo elektis prezid

anton en la persono de S-ro D. I. Caltiun, agema gvidanto de 

la kulturvivo de la urbo. UEA-delegito elektigis S-ro D-ro 

Jozefo Horvath, advokato kaj verkisto. S-ro direktoro L. Gold- 

schmidt estas elektita kiel vicdelegito de UEA. La ĝisnuna 

delegito S-ro E. Vincze translokigis al Budapest.

C ernau li (Bukovino).

^ -  ----------------------- J  ^  o v n u i u i i u  m g .

ternesto Belas (nacia plimulto), bone uzis la okazon kaj la 7«>»

de junio dum la posttagmeza kunsido Iaris la jenan menciadon 
pri la internacia lingvo:

. . .  En la ŝtatoj en Orienta Eŭropo estas tre grava afero 

la demando pri lingvo. La logantaro de Ia okcidentaj ŝtatoj 

plejparte bezonas nur Ia gepatran lingvon kaj malgranda estas 

la parto, kiu krom la gepatra lernas unu aŭ du fremdajn lingvojn 

por povi trairi la tutan mondon. Ce ni krom la gepatra lingvo’
A M I  r i  • Ati I ______ - - I * . .  • •  a «B raŝov  (Transilvanio). -  Kurso kun IO partoprenanto i ' « •  i  * i • . • m° .  Ce ni kr°ni la gepatra lingvo 

entigis, la IO julio, en la Komerca lernejo. Instruas S-ro u  l " U gvon P 1 ol «n la okcidentaj Ŝtatoj. Krome
la hungaro, sakso, ruso, bulgaro, turko devas nepre ellerni la 

Statan lingvon en sia propra intereso. Kaj se iu volus senpere 

interrilati kun ĉiuj nacioj de Rumanio, tiu devus lerni Ĉies lingvojn, 

do pli multajn ol okcidente. La lernado de multaj lingvoj be

zonas multan tempon, dum kiu oni estas malhelpata en la stud
ado de aliaj objektoj necesaj.

Sekve necesas fiksi kun multa zorgo, en kiu lernejo kaj per 

kiu lingvo oni instruu kaj ebligi Ĉiumaniere, ke tiun lingvon oni 

lernu tute kaj devige. Ci-loke mi devas mencii ia lingvon Es

peranto, konsideratan kaj fervore instruatan en la okcidentaj kaj 

nordaj ŝtatoj, en Svislando, Italio, Germanio, Ĉeĥoslovakio, Finn

lando ktp., eĉ en Azio, Usono kaj Aŭstralio. Kaj frunte de P 

orient-europaj ŝtatoj estas Bulgario, kie oni prave pensas, ke Ia 

malpli konataj balkanaj ŝtatoj povas tre facile havigi al si tut

mondajn kunligojn pere de Esperanto. La gravecon de la lingvo 

Esperanto rekonis Ĉe ni S-ro Romulus Voinescu, generala di

rektoro de polico kaj Stata sekureco, enkondukinta Esperanton kiel 

devigan objekton en la Policoficira Lernejo. La graveco de tiu 

ĉi lingvo konstante pligrandigas en la mondkomerco, ĉe specifan- 
foiroj, ĉe la poŝto, radio-telefono ktp.* *

Saarteritorio.

En idilia loko kun naturscenejo la Esperanto-Ligo Saarteri- 

~ r —  j tona arangis la 27 julio arbaran amuzon kun teatrejoj, kantoj 

vv.Huu-Muuruvinu,. -  S-ro Karnulo Landmann, fervora  ̂ka» m uze jo j. Liutokantisto S-ro Kolon malfermis per prologo 
pioniro de Esperanto, malfermis la 4 majo novan kurson por | - Versoj leoninaj por UEA- de KaIocsay. Post li la prezidanto 
14 junuloj-intelektuloj, tondo de junulara klubo estae S-ro Kramer, faris salutoarolon. serialo K ™ , i ____ _ • ’
p » . -  «  U|W .diu, mallernus la 4 majo novan kurson por j 'Boninaj por UHA- de KaIocsay. Post li Ia prezidanto

14 junuloj-intelek tuloj. Fondo de junulara klubo estas preperata. S' ro Krimcr, laris salutparolo^ speciale bonvenigante la gastojn 

t u t o j  (Banalo). — F-ino O l** l.---  J venintajn ei Kaiserslautern, Zweibrucken kaj Strassburg. German

lingve tiam estis ludata .Das heisse Eisen- de Hans Sachs La

— H — — ^  W •

Lofio j (Banato). P-ino Olga Stoiceviciu gvidas kurson

P e lrosan i (Transilvanio). -  Nova kurso por 18 membroj de ‘O ™  T ,  T *  T ™  ^  Kiscn“ de Hans S“ hs. La
la Evangeliana Junulara Societo komencigis la 5 majo Instruas m u!' ge,ud*nl°/* S ' ino Bonaventure, F-ino SchOndorf kaj S-ro
S-ro F. Lerch, delegito de UEA. N,ebhng Csl,s forte « lu d a ta j. Kun sama sukceso tiuj geiud-

\ ! 3 M T A 1  ltt /4  te* ^  ̂  L ' _________________ i a  _

• , ----—  IIUJ gtUUU-

P loeŝti. -  La IS majo antautagmeze okazis DroDaMnd. kuo- S ™ M !  “  t i r a n t o  serian dramon .La regino de Saba*, 

veno en ia gardeno .Carul cu Bere". La kunvenon Dezidis l i l i  »> *IS crmann Pr®fenlls 8aĴan monologon .Solo de fluto-.

konata verkisto S-ro P-ro I. A. Bassarabescu, membro dc l i  perantaj k a T ^ e ^ a , T  g° j!gis la ĉcestant°jn per es-
Akademio Rumana kaj Ateneo Rumana. Paroladis la gvidantoj muzikan oario I .kantoj’ *ln akompanante per liuto. La

de I. Rumana Esperanto-Societo el Bukureŝto. Kurso komene-| pli ol ceni pe rson !!rm,S °rkeStr°  kv*roPa' Ĉ« slis
J. Sch.



N°  l i ☆ E S P E R A N T O  s- 187 (15)

Svislando. f i ua elemento mi opinias, ke m odelo j de bona elparolo efektive

Gendre. — La ..Internacia Unuigo por savi Ia infanojn* (Union ne tie cs,as haveblaj. Mi ie legis, ke oni intencas eldoni 

Internationale de Secours aui Enlants, 4 rue Masto^^aen "v‘e" «ramo,onain diskui"  kun modelai P-roladoj. Tiaj diskoj nepre 

kies estraro lavoras Esperanton, jam en 1923 publikigis sian kon- dCVUS “ U UZa‘ai C"  ‘" " T * '  d“m kurSoi dc ^ P '™ ' 0’ ,ie

atan .Deklaracio de Olenevo" krom en 35 naciaj lingvoj ankau 

en Esperanto. Tiun jaron ĝi organizis en Genfeve someran inter

konatigan renkontadis por siaj membroj; 300 gestudentoj, pre

cipe britaj, respondis jese al tiu alvoko kaj alvenis Ĝenevon por 

ĉeesti dum du semajnoj prelegojn kaj kursojn organizitajn por 

ili en la universitato (pri internaciaj kaj sociaj temoj, infanfleg

ado kaj edukado, franca lingvo, Esperanto ktp.).

Dum la malferma kunsido profesoro Bovet, Direktoro de 

Instituto J. /. Rousseau, faris anglalingve propagandan prelegon 

pri Esperanto; 20 ĉeestantoj tuj enskribigis ai tiu oficiala kurso 

kaj vizilis ĝin regule ĝis la fino. Tiun kurson sperte gvidis Iau 

Berlitz-metodo S-ino Umanski, vic-prezidantino de la Ĝeneva

kie oni ne estas certa pri la gusta elparolado. Plej bone eĉ 

ĉie senescepte. Eble C. K. povus eldoni tiajn diskojn. Sed dume 

ili ankoraŭ ne ekzistas, do mi proponas alian arangon. Havigi 

al ĉiu societo dum kelka tempo kvazaŭ vivantan gramofonon, 

nome: elekti unu au du personojn konatajn kiel perfektaj el- 

paroladantoj, kaj peti ke* ili ne rifuzu fari vojagon, speciale 

vizitante societojn, grupojn, kiuj sentas cn sia mezo mankon de 

bona ^paroladanto.

Mi esperas, ke C. K. ne rifuzos preni sur sin tiujn klopodojn, 

proponante al asocioj inviti rekomenditan personon, arangi 

specialajn kunvenojn ktp. Estas ja evidente, ke al tiuj esper

antistoj, kiuj neniam havis okazon audi eksterlandan esperantan

n. . n  i ,  . . , . , , paroladeton, krom tio bonegan, tia arango estus tre utila.
hsperanto-Grupo. La lastan tagon de tiu sukcesplena kurso . . . .  , . . .  e
.. . , r* * a ,. . , , , r n  . . , ... Mi cĉ permesas al mi iam proponi tian personon: S-
ĉ i u j  geamintoj vizitis la Centran Oficejon dc UEA, kvin el tli i c . -> , u  t  i a  n  t a  i • \ i • *

. . . . .  • Salo Crenkamp - Kornfeld (laslo, Polujo). Li estas premiita
tuj aligis kiel membroj. . . . .  .  , . A» . , • .

Turkio.

membroj

ron

el-

K onstan tinop lo . — Pro la politika sango la iam vigle pro

paganditaj grekaj samideanaj foriris, sed nun fervore eklaboris 

S-ro D-ro Ali Fouad Bej, hon. generala inspektoro saneca. S-ro 

D-ro Ali Fouad prezentis S-ron T. Morariu el Bucuresti al S-ro 

Safvet Bej, direktoro de I’ publika instruado en Konstantinoplo, 

vasthorizonta pedagogo, kiu post interesa diskuto promesis, ke
/  ■ ■ . - >” »f ..' . v h ̂  ® *

li donos plenan moralan kaj teknikan helpon, ke Esperanto estu 

oficiale enkondukota en la urbaj lernejoj komence de la nova

paroladisto, ĉar dum la Dekkvina en Nurnberg li ricevis la 

l-an premion kiel la plej bona deklamanto.

Estas nur necese ekscii, ĉu li konsentas, fiksi la detalojn, 

kaj tiam „bonan vojagon!'* li senprokraste veturu tra la mondo, 

dume almenaŭ en Europo, lasu ĉie postsignojn de sia modela 

elparolado, kaj per tio vigligu kaj firmigu nian movadon.

Mi gojos, se iu kompletigos miajn proponojn. P. M edem .

*

Noto de la  Red. La C. K. jam efektivigis la bonegan pro

ponon de S-ro Medem kaj arangis vojagon de S-ro Grenkamp,

lerneja jaro, en autuno 1924. Raportinte pri la ekzisto de Skulia La 8™P°i ««erfrantai lin inviti skribu rekte al ii (laslo, Polui»),

Esperantista Ugo kaj gia praktikeco S-ro Samy Bey, inspektoro S lnterali“ « “«'«i »«* eraras P " vokalol k«l O *"™ ""» P " k<“>- 
de fizika edukado en Konstantinoplo kaj komandanto de turka i «nanto j, sed bona modelo povas e.on konko.

skoltaro, petis D-ron A. Fouad por gvidi kurson Ce la turkaj sko lio j.---------------------------------------------------

Vizitante la Polican Lernejon en Skutari, min surprizis ĝia 

moderna, perfekta arango. La direktoro audis kun intereso la 

detalojn pri la enkonduko de Esperanto ĉe la rumana polico.

Ĉe la Universitato kaj Instruista Preparejo en Konstantinoplo 

kaj ĉe la Medicina Fakultato cn Heider-PaSa mi sukcesis interes

igi kelkajn profesorojn kaj studentoj. Amikoj de Esperanto far-

Esperantista Parolejo.

O n i la u d a s !

S-ro Jakob  Schenke l, Friedrichsthal, kore dankas la 

igis ankau S-ro G. I. Ionesco, ĝenerala konsulo, kaj S-ro B. Beu, delegiton de Kreuznach, Germanlando. S-ron Zorn, pro tuttaga,
•  I I  « # |  |  •  |  t  |  |%  I  | |  M  4 £*+ i  I  * I l l i /

legacia sekretario de Rumanio en Konstantinoplo.

Pere de S-ro D-ro A. Fouad Bej estis eble al mi, interrilati 

kun pluraj gravaj personoj de la turka socia vivo kaj mi estas 

konvinkita, ke nia komuna semo baldaŭ ekgenuos sub la kon

scia zorgado de nia eminenta turka samideano.

T. M orariu , sekr. de Esperantista Centro Rumana.

Pri esperanta elparolado.

afabla kaj lerta gvidado tra Bad MU Uster a. St. kaj Bad Kreuz

nach.

D-ro C ourtinat, okaze de sia postkongresa vojaĝo, kore 

dankas S-ron Reiter, Salzburg, S-ron Hohlov kaj D-ron Maruzzi, 

Zagreb, D-ron Ghez kaj S-ron Tusalin, Trieste, D-ron janlin, 

Venezia, S-ron Poncet, Lyon pro ilia afableco kaj gastemo.

.*. S-ro J . Berger, Cdrdoba, esprimas profundan dankon, 

okaze de lia vojaĝo tra hispana Maroko, al S-ro R. Maraury- 

McHaga pro tre utila rekomendskribo al konata S-ro en Tctuan, 

al gesamideanoj V. Richard en Tanger pro gastama akcepto, 

helpo kaj gvidado tra la urbo kaj fine al S-ro Edwards, delegito 

de Gibraltar pro tre amika akompanado kaj informado.

D-ro M aksim iliano  B lassberg  el Krakdw tutkore dankas 

al Jacinto Comella, delegito de UEA en Vich (Hispanujo) por 

la afablaj servoj.

P r i m albona e lparo lado de ke lka j esperantisto j,

S-ro M edem skribas a l n i tre pravan leteron, e l k iu

la jenan  konkludon.

Ŝajnas al mi, ke por atingi bonan elparoladon ĉefe mankas

du elementoj: I. a tento ligita kun peno kaj 2. bonaj modeloj. ^  M  U  M I L A  I B O  M A  J I T O  J

Pri ia unua ne estas muite parolinde: se iu atente auskultos sin 

mem, ii versajne audos, ke li elparolas kaseto anŝtataŭ gazeto, 

beno anst. peno  (au inverse). Do li nur atente elparolado guste 

tiel, kiel estas skribite, kaj certe li sukcesos post kelka diligenta 

peno . Tio ĉi koncernas ĉefe instruistojn, ĉar malbone elparol

ante ili infektas la tutan klason, kurson. Tio estas evitinda per 

severa kontrolo de la elparolado dum ia ekzamenoj. Pri la

Oni sendu la manuskriptojn, 
k r o n i k a j o j n , a n o n c o j n  
g i s  l a  15* dc  Ĉiu m o n a l o  
por apero en la sekvanta

monato.
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TRA LA LIBRARO.
Datala raportu pri iu publikejo okupu» iru ampleksan lokon en nia vazeto. Est
onta la eldonajoj atto* bibliografie notataj en la rubriko «Novaj libroj". Sub 
titolo: .Tra la libraro* apero* ne plenaj «dencaj prilingvaj recenzoj, Car « u lu j  aliaj 
gazetoj jam daŭre komisii» al lertaj kunlaborantoj tiun tre utilan laboron, sed pli 
•implaj {(eneralaj impresoj de nura leganto, celanta inlormi aliajn legantojn pri Ia

enhavo de la plej rimarkindaj novaperintaj verkoj.

Eldonajoj de Hiri & Sohn. — Politikado. — Arto. — Scienco.

Lernolibroj. — Humorajo.

•
Oni sciigas al ni, ke estos daurigata ia eldono de la E n c i

k loped ia  Vortaro de E. Wiister, kies unua parto jam aperis. Fe

liĉe! Estus preska!! honto, au ia malvenko, se la esperantistaro 

ne povus vivigi tian entreprenon. Necesa por ĉiu spertulo, kaj 

ankau bazo por venontaj progresoj, estas tiu inventario de nia 

nuna vortriĉeco. ĉiu  plua aĉeto de la eldonita parto, ai! mendo 

de la eldonotaj, akcelos la aperon dc I’ plena verkego, ĉiu  faru 

sian devon.

Dume, la lirmo Hirt & Sohn en Leipzig pligrandigas sian 

kolekton „/nternacia M ondliteraturo*. La belaspektaj volumoj 

kun tra d uk a j bone elektitaj el diverslingvaj aŭtoroj, haveblaj 

je modesta prezo, estos Satataj en ĉiu esperanta biblioteko. 

Kvin el ili mi Jus tralegis, kaj tiu lego estis ofte vera plezuro 

I re laudinde estas, ke ĉiun libron enkondukas antauparolo in

formanta pri la verkinto, kaj ofte postparolo de la tradukinto 
klarigas specialajn esprimojn.

E l la S k iz lib ro , de Washington Irving, konsistas el kvar ra

kontoj, laŭ romantika iom malnova modo, sed tamen tre plaĉaj, 

kaj tradukataj en facila fluanta lingvo.

D eklaracio  de lakeo Ariŝima, duobla volumo, meritas spe

cialan atenton. Unuafoje tia grava traduko el nuna japana aŭ

toro estas esperantigita. Ĝi estas romano sub formo de leteroj 

interSangitaj de du junuloj, kiuj fine malkasigas kiel amkonkur

antoj. Tia leterara verkado Sajnas ĉiam iom neautcntika, kaj la 

unuaj paĝoj iom naivaj. Sed iom post iom ia leganto estas kaptata; 

la memanalizo de ambau korespondantoj, la diferenco de iliaj 

karakteroj, ilia evoluo, la aparta Ĉarmo de I’ heroino, Ĉio tre in

teresas. Adeptoj de psiko-analizo trovos argumentojn en la sen- 

kafia konfeso de junulo pri knabecaj amdeziroj. Rimarkinde estas, 

ke klera japano ofte aludas eŭropajn Iamulojn au dirojn por siaj 

komparoj; ankau la plena manko de nia europa vira au virina 

hontemo. Certe ni konatigas kun unu cl la plej originalaj leg
indaj esperantejo).

Ses !\oveloj, dc Edgar Allen Poe, donas ideon pri ia ekster

orda genio de la amerika poeto, kies influo estis tiom grava ĉe 

multaj diverslandaj verkistoj. EĈ jam leginte unu lian rakonton, 

oni ĉe posta relego ankoraŭ impresigas de la sentoj, kiujn la 

autoro intence trude sugestas. Kvankam humorajn satirojn li 

anka!! verkis, estas en Ia eiveko de I’ timo, de la angoro, de I’ 

neesprimeblo, kie li atingas nerezisteblan potencon kaj veran 

majstrecon. Ni esperu, ke iam ankoraŭ aliaj diversspecaj cl liaj 

rakontoj trovos indan tradukonton.

Pri La F irm ao  de la  kato k iu  p ilk lu das  de Honori de Balsac, 

la fama franca romanverkisto, la tradukinto mem diras, ke la 

vivo, la movo Sajnas preskaŭ foresti, anstataŭataj de longaj de- 

talegaj priskriboj. Tamen la okazoj kaj la personoj lasas im

preson de tre neta neforgesebla bildo. Bedaurinde kelkaj grama

tikaj nebonajoj restis en la traduko tro laŭvorta kaj ne sufiĉe 

korektita; mi «ĉ opinias, ke .domo* anstataŭ .firmao* estus 
preferinda en la titolo de I’ novelo.

En la O rientaj t  abeloj, de Vias Doroŝeviĉ, vi legos humorajn 

trafajn satirojn, vestitajn per la vualoj de orienta kostumo. Tiel 

ili povis aperi kaj vipi la rusan caran reĝimon, mokante la ne

kompreneman cenzuron. La kvar fabeloj tradukataj de N. Hohlov 

estas en tia speco veraj Ĉefverketoj, kaj la esperantigo estas tiom 
tauga, kiom la originala teksto estas sprita.

Fine la sama firmo eldonis ankau ia teatrajon luditan dum 

ia XVI» en Wien: La M alŝparu lo  de Ferdinand Raimund. ĉar 

komedion oni devas jugi laŭ teatra prezentado, la kongresintoj, 

almenaŭ tiuj, kiuj audis la aktorojn, tion povos sperte fari. Leg

anto tre guas la amuzajn okazojn kaj redirojn kaj povas profiti 

la enhavatan popolaran moralon; Ii ankaŭ admiras la tre lertan 

tradukon, prozan kaj versan, de F. Zwach.

•

La Koncerta K antaro  arangita de S-roj Brederode kaj Veld- 

kamp enhavas 38 kantojn kun akompano de fortepiano. Ĝi estas 

tre bona kolekto, ĉefe el klasika kaj romantika periodo, kie ia 

nomoj de plej Iamaj komponistoj trovigas kun tiuj de kelkaj 

pli modernaj. La elekto estas gustplena; popularaj sed ne 

vulgaraj melodioj kapablaj elveki la emon al bona muziko, alt

igi la spiriton al la bela arto. Celante facilan por ĉiu kompren

eblan kantaron, oni ne povis pli bone sukcesi, kaj Ĉar Ia kajero estas 

I» parto, se Ia sekvontaj respondas la unuan, ni baldau havos 

trezoron por multnombraj kantemuloj, ludantoj kaj aŭskultantoj.

En la antauparolo de K rim ino log io  de D-ro R. Vambery, la 

tradukinto D-ro V. Toth diras: .Ne malofta plendo pri manko 

de sciencaĵoj en Esperanto decidigis min traduki, post longa 

Sanceliĝo, la jenan verketon. Verko kiu pritraktas sociologian, 

do pli elastan, ne nur por fakanoj alireblan sciencon, certe in

teresos pli multajn homojn ol severe fakaj verkoj, kaj ili, per 

sia aĉetemo, helpos por posta eldono de pure fakaj. Se la eks

perimento prosperos, sekvos en nia eldono ankaŭ tiaj verkoj.* 

Ni nur povas deziri, kc realigos tiu espero, kaj Ĉics devo estas 
kuregigi tian provon.

La verko, pli ampleksa ol unuavide Sajnas, estas ĝenerala 

rigardo sur novan sciencon, aŭ prefere sur .fermetante scienco*, 

kiel diras la autoro. La teksto ofte sprita montras vastan eru

dicion kaj liveras pripensindajn ideojn. Ĝi temas pri la deveno, 

la historio, la diversaj skoloj, la rilato al punsistemo), de I* pri

krimaj studoj, pri la sociaj kaj individuaj kaŭzoj dc I’ diversspecaj 

atencoj, ĉ u  latinaj ritejoj tute akcepteblaj en nacilingva teksto, 

kie ili celas al tutmonda kompreno, estas ankau tre taŭgaj en 

esperanta traduko? Oni tute ne miras pri multaj Sciencaj vortoj 

necesaj en tia teksto kaj ilia elekto estas generale bona; tamen 

.kadastro* (Verax) Sajnas preferinda al .katastro* kaj .dato* 

en senco de statistika ciferaro estas germanismo.

La M algranda Terbiblio ne estas ordinara atlaso kun detalaj 

geografiaj kartoj, sed deko da bildoj montranta ĉiu la terglobon 

kun desegnajoj celante vidigi unu el la faktoj aŭ tezoj priparol

ataj en la enkonduka teksto. Tiu enhavas originalajn rimarkojn 

kaj la klopodo por veraj nekripligitaj geografiaj nomoj estas 

laŭdinda. La celo mem de I’ verko estas socia, kaj tial ne pure 

scienca oni ĝin povas taksi. Ĝi ree montras kiom necesa, pre

cipe pro multaj lasttempaj Ŝanĝoj, estus atlaso, aŭ almenaŭ geo

grafia nomaro, kun propraj nomoj netradukitaj, sed akompanataj 

de ilia plej gusta prononcado pere de ia esperanta alfabeto. Kiu 

havigos ai ni tiun tre utilan nomaron?

La Lehrbuch  kompilita por germanlingvanoj de F. C. Richter 

estas bona plena lernolibro; ĝi utiligas taŭgajn tekstojn kaj bildojn 

jam uzitajn en aliaj. Se „ism“ mankas en la listo de sufiksoj, 

oni enlistigis, cetere kiel neoficialaj, .mis, retro, end, io, iv, iz, 

oz“ ; ia libro estas speciale por laboristoj aŭ pli precize por 

maldekstruloj; en Ia salutekzemploj estas: .Bonan nokton, ka

marado. Ĝis revido, kamaradino*, kaj la lasta teksto titoligas: 
.Atako kontraŭ kapitalismo*.

Ankau sub patronado de Sennacia Asocio Tutmonda aperas 

la dua eldono de internacia legolibro: N i Legu, kun 45 tekstoj 

prozaj au versaj el diversaj lingvoj, kolekto varia kaj interesa. 

Gia ĝenerala tendenco estas tiu de la eldoninta asocio. Poemo
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de Heine unue titolita „La teksistoj- fariĝas en la dua eldono 

*La rugaj teksistoj-. Feliĉe oni ne ĉion rugigis, kaj restas bonaj 

legacoj pure literaturaj.

La D iz io n a rio  E spe ran to- ita liano  de G. Puccineili kun Ĉiuj

oficialaj radikoj komune uzataj, multaj derivaĵoj, ekzemploj kaj 

gramatikaj klarigoj, en bela bindajo, preso kaj formato estas 

laborilo fidinda. Eble kelkaj el la vortoj de la aldono ne estis 

ĝis nun sufiĉe ofte kaj autoritate uzitaj por aperi en tia vortaro.

*

Jen ankoraŭ dua eldono dc B ab ilado j de bonhum ora Zam en

h o f o  kun pli bona preso ol la unua. La autoro logas en la 

naskiĝurbo de nia majstro; lia verketo estas duoble esperanta: 

pro sia lingvo kaj ĉar ĝi mokas amuze kaj sprite kelkajn es

perantistajn maniojn.

Novaj libroj.

El la Skizlibro. W ashington Irv ing . El la angla originalo tra

dukis H . L . E lv in . I. M. voi. 6. 65 pagoj.

Deklaracio. la k e o  A riŝ im a . El la japana originalo tradukis kun 

permeso de la autoro T. Tooguu. I. M. voi. 11— 12. 125 paĝoj.

Ses Noveloj el «Rakontoj de mistero kaj imago". Edgar A llen  

Poe. El la angla originalo tradukis A . F rank. M ilw ard.

I. M. voi. 13. 80 paĝoj.

La Firmao de la kato kiu pilkludas. H o n o r i de B alzac . El 

la franca originalo tradukis P au l Benoit. I. M. voi. 14. 75 pagoj.

Orientaj Fabeloj. V ias D oroŝeviĉ. Kun permeso de la posed

anto de la eldonaj rajtoj el la rusa originalo tradukis N ikolao  

H olov . I. M. voi. 15. 66 pagoj.

La kvin supraj verkoj apartenas al la kolekto In ternacia

M ondliteraturo . Eldonejo: Ferdinand Hirt & Sohn en

Leipzig. 1272 X  I8V2 cm. Prezo: po volumo 1,20 ormk.
duobla numero 2,— ormk.

La Malŝparulo. Originala sorĉfabelo en tri aktoj. Ferd inand  

R a im und . Tradukita el la germana lingvo F . Zw ach.

Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig.

97 paĝoj, 12Va X  I8V2 cm. Prezo: 1,80 ormk.

Babiladoj de bonhumora Zamenhofano. J . Ŝ ap iro . Dua el- 

eldono. Rekomendita de E. L. A.

Eldonejo J. ŝapiro, Lipova 33, Bialystok, Poluio.

36paĝoj, llV2X15V2cm- Prezo:0,50ger.ormk.aŭ0,65sv.fr.

La Tragedio de I’ Homo. Drama poemo. Ernenko M adach. El 

la hungara originalo tradukis K . K alocsay . Kun 20 desegn

ajoj de Miĥaelo Zichy kaj kun portreto de la aŭtoro.

XXVI -f 238 paĝoj, 14V2 X  21 cm. Prezo: 4 or. kr.

Ni legu. Internacia Legolibro. 45 rakontoj, poemoj kaj humor- 

aĵoj el 15 diversaj lingvoj, kolektitaj kaj arangitaj de B run

u lo . Ia parto, IIa eldono.

Sennacieca Asocio Tutmonda, 23 Rue Boyer, Paris XX.

112 paĝoj, 12V2X18cm. Prezo: 1,80 fr.sv.-f-20°/0sendkostoj.

Esperanto-Lehrbuch. Lehrbuch und vollstandige Grammatik der 

Welthilfssprache Esperanto mit Illustrationen Kir den An- 

schauungs - Unterricht. Bearbeitet von F. C. R ichter. 1924.

Bucherstelle Leipzig-Neustadt, Neustadter Markt 6 n1.

122 pagoj, 12'/a X  17 cm. Prezo: I ger. ormk. (0,24 dol.).

Folkenes Forbund om Esperanto som internationalt hjaelpesprog.

Gcneralsckretariatets rapport, antaget af delcgeret-forsamlingen

de 21 september 1922.

Centra Dana Esperantista Ligo. Kopenhago,Danlando, 1924.

58 paĝoj, 14 X  21‘/2 cm. Prezo: 0,60 kr. |

Malgranda Terbiblio. IO terbildoj projektitaj de P-ro D-ro 

F erd inand  SzerĜnyi, efektivitaj dc A g la ja  SzerŝnyL

- Sennacieca Asocio Tutmonda, eldona fako kooperativa, 

Diisseldorf.

36 paĝoj, 25 X  37 cm. Prezo: 3 fr. sv. -f- 20% sendkostoj.

Esperanta Biblioteko Internacia. Esperanto-Verlag Ellersiek

& Borel, Berlin kaj Dresden. Reaperis en 2“ eldono la 

sekvantaj numeroj.

Volumetoj 9 l/aX14 cm. Prezo 0,30 germ. M.

N-ro 3 Bona Sinjorino. Novelo. E . O rzeszko. Tradukis Habe.

56 paĝoj.

N-ro 4 Rusaj Rakontoj. Fabeloj al Helenjo. M am in S ib irjak . 

Tradukis N . Kabanov. 47 paĝoj.

N-ro 5 Don Kifioto. 5 ĉapitroj el la verko. D on M iquel de 

Cervantes S aavedra . Tradukis F . P u ju lŝ  y  V allĉs. 55 pagoj.

N-ro 6 El ia Biblio. Elektitaj ĉapitroj. Tradukis L .L .Z am enho f.

48 pagoj.

N-ro 20 La lasta Usonano. J. A. Mitchell. Tradukis Lehm an  

W endel. 48 pagoj.

N-ro 22 Nordgermanaj Rakontoj. H einrich  B and low .

Tradukis E lla  Scheerpeltz. 48 pagoj.

N-ro 26 La Intervidigo kaj Nekonita Dialogo. A lfred  de 

V igny. Tradukis Sam . Meyer. 35 pagoj.

N-ro 28 Elzasaj Legendoj. Tradukis Charlotte P u lvers. 47 p.

Pro Dio! ne Esperantiston. Unu akto. K arl M inor. Espcranto- 

Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden.

13 pagoj, 972X14 cm. Prezo: 0,20 germ. M.

Oficiala Jarlibro de la Esperanto - Movado 1924. 12« jaro. 

Universala Esperanto-Asocio. 12 Boulevard du Theatre,

Genfeve. 304-f XCVI pagoj, l i  7 2 X 16 7* cm.
Senpaga por UEA-anoj.

Jarlibro 1924. Sennacieca Asocio Tutmonda.

S. A. T. 23 rue Boyer, Paris XX.

320 pagoj, 12 X  16 72 cm. Senpaga por SAT-anoj.

lnternacia Komerca Adresaro «Per Esperanto-. Kolektita kaj 

eldonita de R u do lf Hoschek. Wien 1924.

184 paĝoj, 12X19 cm. Prezo ne montrita.

La Sendangereco de Francujo. Unu el la problemoj de la paco. 

Tekstoj kaj dokumentoj. A n d r t H onnorat, senatano, eks

ministro. Ĉefdeponejo: Esperantista Centra Librejo, 51 Rue 

de Clichy, Paris 9 e.

158 paĝoj, 12X  18 72 cm. Prezo: 5 lr. fr.

Vollstandiges Lehrbuch der Welthilfssprache Esperanto.

D . A . M dbusz. 5“ eldono 1924.
Esperanto-Verlag Ellersiek & Borel, Berlin kaj Dresden.

136 paĝoj, 1472 X  22 cm. Prezo: 2,— germ. M.

Kun la nuna numero dc «ESPERANTO* 

estas sendata n-ro li de la 

Bulteno de I’ Internacia Laboroficejo, 

Kongresa Bulteno N-ro I, 

Anonca Bulteno 

N-ro 4.

♦



190 (18) ☆ E S P E R A N T O  * N°  l i

UNIVERSALA 
ESPERANTO-ASOCIO

OFICIALA INFORMILO.

r  ------^  ----W r  -P |

S e r v o j : Ciu membro rajtas peti Informojn de la Delegitoj, uzi la servojn 

de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron.

K o t iz o ) : Oficialaj prezoj en iv ita j orfrankoj. Membro |M) 5 Fr. Membro
abonanto |Mfl) 12,50 hr, Mambro■ Subtenanto |MS| 25 Fr. La MM kaj MS riceva* 
*• S**,lon- — Membro-Dumviva rice vania la gazeton kun eiuj oficialaj dokumentoj: 
J OO hr, o r., (Partopagoj trijaraj po IDO Fr.. sed neniu nacia prezo kiel fe ali*» 
membro 'kategorioj. Naciaj prezoj por M, MA. MS:

Argentino: P. oro i 3, 7.5, 15: Aŭstralio: Sii. 5. 12 6. 25: Austrio: Kr. 40 ooo. 
100000, 300000; Belgio: Fr. 10,25. JOO: Brazilo: Milr 8, 20, 50; Britlando: Sii. 5, 
12 6, 25: Bulgario: L. 75, ISO, 800; ĉehoslovakio: Kr. 25, 50, 160; Cirilo: Hri}, 
dol. 1.50, 4.~ , S.— I I kom arko  Iiaj Islando: Kr. 5. 12,50, 25: Estonio: Mk. 200, 
500. .-OOO; F inn lando . Mk. 25, 60, 200; Francio: Fr. IO. 25, 75; Germanio: 
Mk. or. 4 ,- , 8 ,- , 20; Greklando: Ur. 50. 100, 2S»; H ispanio: Pes. 6. 15.35; 
Hungario: K r. or. 4, S. 25: Irlando: ŝil. 5, I2|6. 25; Ita lio : L. 12, 30,100; 
japanio: ). 2, 5, IO; Jugoslavio: D. 40, 100, 350; Latv io : L. 4, 8, 25; Litovio : 
L. 6, 15,50; Nederlando: G. 2.50,6,25 12.50; Norvegio: Kr. 6, 15, 30; Pollando; 
Zlot. 4, 8, 25; Portugalo: Esk. 20, 45, ISO; Rum anio: L. 120. 300, 800; Svedlanda: 
Kr. 4, IO 20; .Svislando: Fr. 5, 12.50, 25; Turkio: P. 120. 300, 800; U. S. A.. 
Kanado, Kubo, Centra Ameriko: Dol. I. 2.50. 5. — El aliaj landoj oni pagu 
laŭ Ia oficiala pruso au «vinaj frankoj lora valoro).

La helpmembro) [HM| estas kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre 
malalta movkurso: Aŭstrio: Kr. 10000: Germanio: Mk. or. 0,60; Hungario: Kr. 
or. 0,75; Hollando: Zlot. 0,75; Rumanio: L. 30 La helpmembro} Suas Ciujn 
raitojn escepte la ricevon de la jarlibro kaj gazeto.

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare la 
oficialan aŭ nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vorto) en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn de informpetaj».

Esperantidaj grupoj ne povas aligi kiel membroj ati entreprenoj.

C e n tra  O f ic e lo : 12, Boulevard du Thoire, denive (SvislandoI -  Bank
konto: Soe tn i de Bantue Suisse, denive. ~  Svisa Fototeko. I. 2}10. — PoStĉeko 

‘r, PMtifMrtolsenoml Wien. Konio 105439. - Poŝtĉeko en Ĉehoslovakio. 
No. ,9236. Praha. -  PoStĉeko en Germanio: No. 90850. Frankfurt am Main. -  
PoStĉeko en Pollando: No. 190576, W»rszawa.

povas esti akceptataj jam nun; se estas novaj anoj ni sendas 

la gazeton «Esperanto44 jam de nun (sen plia kosto). Ni estus 

dankaj al niaj delegitoj se ili komencus la enkasigon de kotizoj 

jam nun, tiel malaltigante Ia laboron dum la unuaj monatoj de 

la jaro, kutime plej granda alfluo de aliĝoj.

a) Helpmembroj. Tiu ĉi kategorio de anoj restas por Austrio. 

Germanio, Hungario, Pollando kaj Rumanio, entute 

5 landoj. (Kotizo 1.50Fr.sv.) Ili rajtas ricevi membrokarton

kaj unu  enskribon de anonco, koresponda adreso en la 

Anonca Bulteno aŭ gazeto «Esperanto".

b) Membroj. Restas la samaj kondiĉoj kiel antaue; Kotizo 

5 Fr. kun rilataj favorprezoj (vidu ia tabelon ĉe ia en

iro de Ia Oficiala Informilo). Ili rajtas ricevi membro

karton, Jarlibron de 1925 kaj de koresponda anonco 

unu  enskribon en la Anonca Bulteno aŭ «Esperanto*1.

c) Membro-subtenantoj. Por helpi la Asocion kaj esprimi 

per pli alta kotizo la deziron efike kontribui ai la bezon

ataj rimedoj, ekzistas la kategorio de Membro-subten

antoj, kies kotizo estas 25 orfrankoj aŭ la koresponda 

sumo en nacia mono. Kiel en pasinta jaro, bonvola 

subtenanto rajtas elekti premion, kaj ni ĝojas povante 

anonci ia valorajn sendaĵojn jene:

1. Verkaro de Zam enhof, konsistanta el ok volumoj 15X21 cm,

kune 1034 paĝoj da teksto. Estas la jenaj verkoj de I* 

monda literaturo: Andersen: Fabeloj: Goethe: Ifigenio 

en Taurido; Gogol: La Revizoro; Heine: La Rabeno 

de Baĥaraĥ; Molifere: AII. Dandin; Orzeszko: Marta; 

Schiller: La Rabistoj; Shakespeare: Hamlet.

2. D-ro E dm ond  P rio a t: Vivo de Zamenhof. Originala eldono

kun 15 bildoj el la vivo de nia Majstro, bele bindita; 

kaj kun subskribo de Ia aŭtoro.

3. In te rnac ia  B ib lioteko E speranta , konsistanta el 30 volumetoj

de plej varia  lite ra turo . Grandeco de I’ volumetoj 

10X14 cm kun meze 48 paĝoj da teksto. La tuta kolekto 
enhavas:

IKien:

Belgio:

Decido de la Komisiono de UEA. — Informita per cirkuler- 

letero Ia komisiono de UEA bonvolis aprobi la starigon de 

sekvantaj novaj teritorioj kaj aprobi la elekton de Ĉefdelegitoj:

B erlin : ĉefdelegito Max Biankenheim, Stubenrauchplatz 5,

Berlin-Steglitz.

ĉefdelegito D-ro Edmund Sris, Tuchlauben 18, 
VVien I.

Latv io : Ĉefdelegito lalivaldo Indra, Kriŝjana Barona 

iela 104 (Riga).

Ĉefdelegito Frans Schoofs, Kleine Hondstraat l i .

Administra Jaro 1925. — Kun sincera ĝojo ni povas 

anonci, ke la stato de UEA antaŭmilita Iau nombro de membroj 

estas atingata je la fino de la jaro 1924 (31 oktobro 1924). La 

nombro de membroj superas 7300. Tio pruvas, ke sisteme kaj 

metode laborantaj, niaj delegitoj faris la eblon por revarbi mal

novajn kaj gajni novajn anojn. Tamen la financan egalpezon 

ni ne atingis ankoraŭ; ĝi estas nia ĉefa zorgo dum la nova jaro 

kaj ni varme petas niajn delegitojn kaj membrojn fari la sian, por 

ke ni fine sukcesu en tiu penado. La detaloj pri la pasinta 

administra jaro aperos kiel kutime en ia Kongresa Raporto de 
UEA.

Varbado de membroj. — Je la unua novembro estas for

sendata la Oficiala Bulteno N-ro 13 kun diversaj dokumentoj, 

varbiloj, membrolistoj ktp. Delegitoj ne ricevintaj tiun sendaĵon 

je oportuna tempo volu informi nin. ĉefa tasko de la delegitoj 

estas la varbado de novaj membroj, revarbado de la malnovaj; 

por faciligi Ia registrigon de novaj aliĝoj ni atentigas, ke tiaj

J. Borel: «Legolibretoj

Andersen: «Fabeloj*4.

E. Orzeszko: «Bona sinjorino*.

Mamln S ib ir ja k : «Husaj rakontoj*.

Fr. Pujuia y V a llis : „Don Kihoto 
en Barcelona*.

D-ro L. L. Zamenhof: «El la
Biblio-.

D-ro L. L. Zamenhof: «El Dramoj*
(fragmentoj!.

D-ro L, L. Zamenhof: «El Ko
medioj* (fragmentoj |.

]. Borel: «Praktika Frazaro*.

C li Toŝlo: «Japanaj rakontoj*.

Henrik Ibsen: «Reaperantoj**.

AL D. Atanasov: «Bulgaraj ra
kontoj*.

Lucius Apelujus; «Amoro kaj 
P site.

J. Borel: .Komerca korespondo*. 

J. Borel: «Konsiloj pri higieno*.

John Ruskln: «La rego de la ora 
rivero*.

Georg Bci ti v .* Sinjoro Herkule**.

J. A Mitchel: «La lasta Usonano**.

Terene Hereze?; «Hungaraj ra
kontoj*.

Heinrich Bandlovv: «Nord
germanaj rakontoj*.

Jacinto Benavente: «Hispanaj 
dramoj*.

Jean Ju llle n : «La Instituto M iln e i.

Hei. Christaller: «Noveletoj el la 
nigra arbaro*.

Alfred dc V igny : «La in te rd ig o  
kaj nekonita dialogo*.

E. Zahn: «La patrino*.

Charlotte Pulvcrs: «Elsazaj le
gendoj*.

J. J. Porchat: «Sub la nego*.

Reinhold Schm idt: «La amkon
kurantoj*.

4. G rabo ipsh i: El parnaso de popoloj. 14X21 cm, 228 paĝoj, 

bele bindita. Poemoj el 31 lingvoj majstre sentitaj en 
nia lingvo.

Ĉiu Subtenanto paginta la kotizon rajtas elekti u n u  el la kvar 

supre nomitaj sendaĵoj. Ni forte esperas, ke niaj membroj vaste 

uzos ĉi tiun avantaĝon akirante belan librotrezoron por relative 

ne alla sumo. Escepte la C. O. konsentas, ke personoj ne

povantaj pagi en unu fojo la kotizon de subtenanto povas tion 
fari en du fojoj.

jarlibro 1925. Kun ia Oficiala Bulteno estas sendata folio 

por korektoj. Ni petas ĉiujn delegitojn kaj membrojn, ke rimark

ante eraron, tute egale en kiu parto de la Jarlibro, ili informu 

nin pri ĝi. Ni klopodas, ke la Jarlibro 1925 aperu frue (daton 

ni ne konigas por ne revoki nian promeson!) kaj sekve petas 

ĉiujn delegitojn informi nin kiel eble plej baldaŭ ne atendante 
la lastan minuton.



M° l i ☆ E S P E R A N T O  ☆ 191 (19)

a)

b)

Anoncoj. La varbado dc anoncoj por Ia Jarlibro notinde 

plibonigis en la pasinta jaro. 1925 devos esti ankoraŭ 

pli bona. Ne sole la Delegitoj sed ankaŭ Ia membroj 

povas kunhelpi. Por la varbado ni aranĝis taugan 

formulon, kiun varbemuloj povos ricevi La kosto de 

pago en la jarlibro estas 50 Fr. sv., duonpaĝo 25 Fr. sv.

Restas la konata kondiĉo de neakcepto de anoncoj 

pri sekretaj drogoj kaj certaj libroj. Pri la presindeco 

de anonco decidas ia Direktoro.

Entreprenoj. La firmoj, entreprenoj, societoj, korporacioj 

ktp. nepovante reklami pro ia kaŭzo sed tamen intenc

antaj iel esprimi bonvolon al nia movado, povas tion 

fari per aligo kiel — Entrepreno de UEA. La statuto 

art. 13 precizigas la rajtojn, kiuj konsistas:

Bahia, Brazilo, S. Salvador *— D : S-ro Luis Soares Bosado, lin. publika oficisto 
Thesouro de Estado

V D : S-ro Francisco Portala, studento, Str. Homa 237

Brlohy, Ceĥoslovakio, Bohemio — D : S-ro Hans Dre*ler, bienisto, Brlohv ap. 
ĉeske Bud&jovice

Erfurt, Germanio, ThUringen — D : S-ro Walter Weber, komercisto, Gustav-Adolf- 
str. I pt.

Frohburg, Germanio. Sachsen — D : S-ro Arthur Grune, instruisto, Markt 2^3

Fyr, ĈeKosIovakio, iu p a  Nitrianska — D : S-ro Stefan Handiarik, instruisto

Giarre, Italio, Catania — D : S-ro Cormelo Caltabiano, advokato, Via Sipione

Gdppersdorf b. Burgst&dt, Germanio, Sachsen — D : S-ro Paul Rauschenbaih, 
Faristo de t r ik o ta j

HHdburghausen. Germanio, ThClringen — D : S-ro Arndt Scbeller, gimnazia 
profesoro, Georgstr. 45

Ifranice, Ceĥoslovakio, Moravio — D : S-ro Rudo!! CharbuUk, komercisto

Jok|akarto, Nederl. Indio, Java — D : S-ro George Leopold BloL instruisto. Dietis

Ludwigslust, Germanio, Meeki. — D ; D-ro Wilhclm Kttppner, studa konsilanto»
, Kanalstr. 25

Malmo, Svedlando — D : S-ro Otto Nilsson, Klaragat 17 -'V 

aj Ricevo dc rajtiga karto, uzado de servo de inlorm- ! Metkovtcl, Jugoslavio, Dalmacio — D ; S-ro Dinko Basell), komumima sekretario

Monceau Ies Mines, Franclando, SaAne et Loire — D : S-ro Ren<? Joly, instruisto 

Novy Bydiov, Ceĥoslovakio, Bohemio — D : S-ro Oskar Braun, fabrikanto,
Haŝinova 7 * • •

Otos, Hispanio, Valencia — D : S-ro German Olivares Ordinario, terkulturisto por 
Puebla del Due.

Ottweiler, Germa» io, Saar — D : S-ino A nn / Bonaventura, Briihlstr. IO

V D i S-ro Karl Kleber, seruristo, Viktoriastr. 14

Pttt&chmtihle, Ĉeĥoslov., Btthm.-Krumau — D : Maximilian Urban, teknikisto, M. N.

Prun^fov, Ceĥoslovakio, Bohemio — D : S-ro Otto Czech, fervojoficisto, No. 127

Radautl, Rumanio, Bukovina — D : S-ro Edmund Jarosiewkz, librotenisto

Rokyc*iny, Ceĥoslovakio, Cechy— D  : S-ro Elivka Ko£varova, Komensktfho nAm 33

Schatzlar, Ceĥoslovakio — D : S-ro Alois Haase, lernejdirektoro* No. 173

V D : S-ro Arthur Keller, kuracisto

Svi&tov, Bulgario, Tirnovo — D : S-ro Vladimir Minkov, oficisto, notarius

Towniivflle, Aiistralio, Queensland — D : S-ro Laurence M. Glynn, provizeja 
laboristo, cjo Mrs. Cullinane, Flinders Str. W.

Tschli rtschen, Svislando, Grisono — D : S-ro Jakob Wirsner, hotelisto,
Pensiono Erika . *

Warnemlinde, Germanio, Meeki. — D i S-ro Wilhelm Seheel, restoraciisto, Villa
• Erika. Strandweg 12 a

Zeulenroda, Germanio, Thilringen — D : S-ro Rudolf Hermann Dix, komercisto, 
Grcizerstr. 34

Zlatĉ Morave®, Slovakio, Nitrianska — D : F-ino Maria Svidtova, instruistino,

ŝanĝoj.
Bera, Svislando — D : D-ro Eduard Spielmann, poŝtoficisto, P. K. 174, Transis

V D : S-ro Robert Bolliger, bankoficisto, CHcilienstr. 36

Caran&ebes, Rumanio, Caras Severin — D : D-ro Jozefo Horvath, advokato,
■’ Str. Loga 5 ■ .*/■ r

V D : S-ro Ludoviko Goldschmidt, fabrikanto, Str. General Trapsa li)

Cleszyn, Pollando, Silezio — D : S-ro Ludwik Krysta, Stata oficisto, 

Schmerlinggasse 2, Ceski-Tiiin 

Denver, Usono, Colorado — D: S-ro Hyman Levine, ingeniero, 1655 Lincoln Str. 

janjina, Jugoslavio, Dalmacio — D : S-ro Ante Marinoviĉ, komunuma oficisto 

V D : S-ro Vlaho M. Jasprica 

L isse, Nederlando, Zuid-Holland — D : S-ro Adrianus Cerasus de Jeu, floristo 
Roversbroekpolder ’

Ljubljana, Jugoslavio, Slovenac — D : S-ro Danilo Herkov, fin. oficisto, 

Gosposvetska eesta 6 II.

M alan#, Nederl. Indie, Java — D : S-ro Maarten Kruyt, adkunkto-bienmezuristo 

de la Kadastro, Van Riebeeekstraat 5 a 

Ajanado, Insulo Celebes, Nederl. Indio — D : S-ino Klaasje Sverms, instruistino 
V D : F-ino Neloise May, librotenistino

Montevideo, Urugvajo — D : S-ro Pedro Casas, komerc isto, Calle San Jos4 1139 
V D : S ro Andres Di Landro, komerca komizo, Calle Paysandd 871

Osaka, Japanio — D : S-ro Tadashi Ajsaka, Jurnalisto, Kokusai Tsushiusha 
: Korai bashi, Higashiku'

Pardubica, Ceĥoslovakio — D : F-ino Marie Spilkova, oficistino de la pofttdirekcio 
Sladkovsklho, 414 ;
V D : S-ino Grossmannova-Vamberov*, l.jizn* Bohdaneĉ

petado, 10%  rabato sur anoncoj en jarlibro kaj j 
gazeto. j

b) 40-vorta anonco en speciala parto de la jarlibro 

post la adresaro de la delegitoj, ricevo de pruv- 

ekzemplero de tiu ĉi jarlibro.

Kotizo: Sama kiel tiu de MA, 12,50 Fr. oro, oficiale.

c) Esperantistaj Renkontejoj. La provo farita en pasinta jaro 

ne estis kontentiga. Nur 46 enskriboj el 31 lokoj! Tio 

montras, ke la delegitoj ne bone komprenis la aferon. 

Aperas en tiu ĉi rubriko gastejoj kaj hoteloj, kie kun

venas kaj estas troveblaj esperantistoj. La kosto de 

unu enskribo de tri linioj, proksimume 30 vortoj, estas 

5 Fr. sv., sama sumo kiel la kotizo de membro.

Tekstoj da anoncoj, de entreprenoj, esperantistaj renkontejoj 

devos alveni plej malfrue

15 Decembro 1924.

Elekto de la Delegitoj. Konforme al la statuto art. 18 

devas okazi la elekto de la Delegitoj. En lokoj kie logas 

minimume dek membroj, ĉi tiuj elektas la delegiton. La aliaj 

(kiuj havas malpli ol dek membrojn) estas selektataj de la 

Direktoro.

a) ĉ iu  Delegito kun dek kaj pli da membroj devas kun

venigi la membrojn (art. 23) kaj okazigi la elekton.

Protokolo pri tiu ĉi kunveno estu sendata al la 

Centra Oficejo de UEA. La delegitoj uzu la por ili al

donitan formulon Protokolo.

b) La Delegitoj, elektataj de la Direktoro ricevos kun Ia 

Oficiala Bulteno N-ro 13 konfirmon en formo de cirkuler- 

letero.
La elektoj (a) estas komunikotaj en la Oficiala Informilo de UEA.

Garantia Kapitalo.
D u a  se r io : Frankoj iv ita j

Antaŭa listo. 5100.00

300.0018. S-ro Friedrich Bierhoff, Westhofen........................................
Sume: 5400  00

Ni memorigas, ke atesto al la Garantia Kapitalo de UEA
kostas 300  f r. orajn (svisaj), pageblaj en tri partoj dum dauro de Polsdarr, Germanio, Brandenburjf — D i F-ino Hildetfard Nickel, korespondistino

Blikherpl. 2 
V D : S-ro Emil Markau, instruisto, Hessestr. I

Stettin, Germanio, Pommern 
e o Last, Politzerstr. 93

D : F-ino Frieda Kupfer, kontoristino,

tri jaroj. La atesto de Garantia Kapitalo de UEA rajtigas je 
dumviva membreco al la Asocio, dumviva ricevo de la gazeto Rio de Janeiro B r a z i l o D : Carlos Domingue* >36. I e t a g o

, . _ , _ . . . .  . . . r- • i • j  i t i r a  1 ^ D :  S-ro Luiz da Costa, Porto Cerreiro Neto, 24 de Maio 154
kaj de la jarlibro kiel eblaj aliaj eldonajoj oficialaj de ULA.

Plendoj. — Responde al plendoj pri du anoj de UEA, 

policanoj en Budapest, la estraro de UEA informas, ke unu el 

ia du personoj jam ne apartenas al UEA de du jaroj kaj la alia 

eksigis el UEA post la plendoj. 

Plie la estraro de UEA deklaras, ke la delegiteco de UEA 

kaj la ofico de sekreta aŭ politika policano en iu ajn Stato ne 

estas akordeblaj. 

Delegitoj. — Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:
Altenburg, Germanio, Thiirintfen — D : S-ro Linus Landmann, studkonsilisto,

Bismarckstr. 17 

A n tila , Estonio — D : S-ro Alfred Sover, komercisto

Provizore ne plu estas delegitoj en la jenaj urboj:

Bloomington |U. S. A., III.]: Cleve (Germanio, Rhld.j; K iroiu- R olio r | 

| Rumanioj: Kostelec nad Cern^mi lesy (Ceĥoslovakio); Litovi ce ^ehoslovakio, 

Moravioj; Meppel (Nederlando, Drenthe); Mikkeii (Finnlandoj; Niedercom 

[LuxemburgJ; Ohrid (Jugoslavio, Serbioj; Otting post Waging, bei Traunstein 

(Germanio, Oberbayernj: Ourouz sur Saŭne (Francio, SaĜne et Loire): Roanne 

(Francio, Loire J; Sala manca (Hispanio): Savona (Italio, Genova); Sop ron 

(Hungario); StrHngn^s (Stidermanland, Svedioj; Zeist (Nederlando).

Genŝve, 20« de oktobro 1924. ^  Jakob

Direktoro de UEA,



a m u z o  k a j  S e r c o .
Ked.: A lessandro  M azzolino  F A N O , p ia M onleoecchio,

(M arche, Ila lio ).

Solvojn oni *«ndu m m pm  al la supra adreso.

La nomo) d« la to l in io j «sto* publikigataj.

S a k o
N-ro 32 Gvidanto: F r.H d je k , Praha-Nusie, Pfemyslovo ndbf.'3%. ĉeĥosl

Cion kio koncerna* lakon, sendu ie n pe re al la gvidanto.

45 Danto. — 46 

— SO
Regino. — 

konsistas ei

S O L V O J :

: Louvre. — 47 = Eolo. — 48 

49 Hoder. — 50 Diametro. (Vorto d ia m e tro "

26 alumetoj; vorloj „du rad io j* el 24: 24 +  2 26). — 51 

Abstinencemo. | — Kelner’ tason da te’ ! — ĉu  sen aŭ kun | 

rumo vi volas gin, gra!’ Asmode’? | -  ĉu  vi falas de I’ mondo 

de la Lun’ ? . . .  | Kiei ĉiam, kun rumo, sed sen te’ I

Problemo N-ro 122.

Fr. H d jek , Praha.
[Originalo).

b e d e f

Problemo

J . Jespersen, Svendburgh.
(Esperanto 1909).

Geometriaj enigmoj.

El simetria trapezo a-d, kies plej 

granda bazo estas duobla je Ĉiu el ia 

aliaj 3 lateroj, faru 4 trapezojn inter-

• egalajn kaj similajn al gi.

I

La kava simetria seslatero (ses

angulo) g i konsistas el 3 interegalaj 

kvadratoj: dividu gin en 4 partoj inter- 

egalaj kaj similaj ol la dirita seslatero g i

Scienca vorto.

Blanko matas per la 3-a movo.

Problemo N-ro 124.
J . K esi.

(Reproduktejo).

a b c d e f ŭ h

Blanko matas per la 2-a movo

Probemo N-ro 125.
R . Svoboda , Praha.

(Originala).

E M O N
f i  o

Latina intermiksajo.

TF /I ALA I  O / IV

a

Sinmato per la 2-a movo.

56. Adiciaj eroj.

Kvadrata vortgrupo,

Jen tri sumeroj | de sum’ dekunu.

I, 2, 3 = Li estras en la 

lando | de Suno leviganta. 

I 2, 4, 5 - Trairas ia de
zerton. | 3, 5, 6 -  Al lfl 

spirito au al korpo kaŭzi 

I senton tre malagrablan.

58- Fama ekkrio.
Duonon vi de kresto inversita | kun tri komencliteroj plektu 

kiuj | prezentas mallongigon | de uHlega tutmondasocio : | aperos 

vorto kiu, | el akvo forkuranta, ekkriis sicilia | tre fama scienculo.

Blanko matas per la 3-a movo.

Antaŭ dekkvin jaroj, dum la unua provo dc nia gazeto aperii 
la sakangulon, partoprena la eminenta dana Ŝakverk.sto Jespersen 
per artpcceto kiun ni hodiaŭ represas sub N-ro 123. La smmato
li a-? ?naS- a i1’ kaj Ja du trimovaj problemoj havas en la 
Ŝlosilo la minacon, dum la matoj estas en ambaŭ modelaj.

S o lvo j de la  p rob lem o j:

N-ro 120: I. Ĉc I—b3, Kh7Xd3, 2. d5—d64- Rc4Xb4

I Rc4Vd V  • P nC/ 7XbK3,  2' d 5  p i 6+ ' Rb3- a3. 3! K d4-^2  n,: 
Ĉ f i 'v d 2  h 7  Rd3~e4. 3. d 2 - d 3 m . I . . . .
L-i lXa<2, f  3 — 6 2 4 - minaco. Removas 3. D d 7 — a4 m
I . . . .  c2 — c l D  2. d 5 - d6 - f min. Rc4Xd3 3. D d7X h7m .

3 %  y,dPu" k ° .oni ev‘tas la problemojn kun du minacoj, 
sed ia riĉeco je modelaj matoj kaj la malfacila solvado de tiu

C' * N-ro P|r2 |V-g?  Ra I '  ^  estas, regU,° sen esceptoj.

Ph5) C7—'cs i e i g i f J K 4 ^ 2

2R Khl i 7; 3 V  r tas »  >• ^ „ ta l2mx„cv„5iI \ ? r ’4' Kb8 -=7, Rd8—c7,
5. d 7 d8C, Rc7Xd8, 6. Ka7—b 6 m. aŭ R e7—d 6, 7. Ka7—b8 m.

A lven is  g u s ta j so lvo j de la  p rob lem o j:

Paris; 'll7,7’l I *  U9 H ^ d T n ^ B r e m e n ! ' 1̂ 1 ^  Sika, a h i ! : “ 7 S' Franlz'

c e . . . .  . . Korespondo:
S-ro Stnoten, la demand.la nazeto povus esti Wiener SchachzeitunK, Wien IV, Austrio.

N-ro 12: Ludo per la dampeono.
(Ludita en turniro Diisseldori 1909).

Blanko: A lje ch in .

Geometria alumetludo.
Faru el 6 alumetoj | rektangulan trilateran

Gustaj solvoj alveninta):

45, 46, 47, 48, 49, 51: S-ro E. Wiesenfeld (Varsovio).

1. d 2 — d 4
2. ĉg  I — f 3
3. e 2 — e 3
4. ĉ b  I — d2
5. Kf I — d 3
6. e 3 — e 4
7. ĉd 2 X  e 4
8. K d 3 X e 4
9. K c i — g5

d 7 — d 5 
Ĉg 8 — f 6 

e 7 — e 6
Ĉ b 8  —  d7
K f 8 — d 6

d 5 X  e 4 
ĉ f 6 K c 4  

OO ?

Nigro: K oehnle in .

17

IO. 0 — 0

12. d 4 X e 5

13. T f i - c l
14. ĉ f3 X e 5
15. Kd 3 —c4-f~ Rg8 — jfi8
16. Dd I X  d 61 Nigro re

zignis. La oferitan D 
regajnas Blanko post

r  kun profito de unu figuro.

f 7 — f5 
e 6 — e5 

Ĉ d 7  X  c 5  

D e8 — h5? 
D h 5 X g 5
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REKLAM O
MALLONGIGO]: L =  letero. PK =  poŝtkarto . PI =  poŝlkarto j 

ilu s r ia j. PM =  poŝtm arko j. bfl == poŝtm arko j su r b ild flanko. 

kĉl. =  kun ĉ iu j lando j. Esp-aĵo =  Esperantajo . fot-aĵo =  
fo tografajo . gaz. gazeto.

Atentigo!

Lo personoj anoncantaj havas la moralan devon repondi almenaŭ unufoje al la 
ricevitaj petoj, klarigante «u ili detiras aŭ ne deliras daŭriKi la korespondadon. 
Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al la internacia

korespondado per Esperanto.

Petoj ka j Proponoj
Internacia Komerco.

arko j ko lon ia j m a lk a ra j!

I
 Paketoj de ĉiuj malsimilaj: Brit-Koloniaj: 100 1.50 Fr., 200 5.— Fr.

| Franc-Koloniaj: 100 2.00 200 6.00. Ital-Koloniaj: JO 3.00, 100 10.00.

Portugal-Kolonie j : 100 3.00, 200 9.00. Nov-Zelando: 25 0.75.

| Persio: 25 1.50, 50 5.00. Azio-Ameriko: 100 2.00 Fr. sv. Irlando:

1923 kompleta, 1/2 d — I / —, 2.25. Dominika Respubliko: IO 0,45.
>5 .  • •  N ? t 4 _ * t

Afranko rekomendita 0,55 ekstra. — Uzas Wembley postmarkojn.
c

------- Petu prezlislon. -------

P O L L E T T, 6 Edith Road, L O N D O N  W. 14., England.

Adresoj serĉataj de S-roj Grafov el Arkadek kaj J. Smoliĉ el Vladivostok. Dyba, 
gimnazia fizikprofesoro, Berlin-Niederschtfnhausen, Germanio, Kttrnerstr, 4.

Agento!, negocistoj ktp., sendu al G. Whiteley, 50 Cloughlane, Mixenden, Hablas, 
Anglujo, prezojn kaj specimenojn de diversaj Stoloj, serboj, kiteloj ktp.

Amerikai aŭ anglaj gesamideanoj! Kiu volas min helpi je lernado de via lingvo? 
Skribu al adreso: D-ro Gusztrfv lim liko, Budapest IX, Soroks6ri-ut 58, Hungario.

Atentu filatelistoj! 100 diversajn postmarkojn de la libera urbo Danzig laudezire 
stampitajn aŭ neslampitajn kontraŭ 3 sv. fr. kaj I respondkupono por poStel- 
spezoj aŭ samvaloro. Mendu tuj, ĉar la prezo altigos! Adalbert Noch, Danzig, 
Johannisgasse 67.

Fermagazeno, dratstiftoj, Sraŭboj tutspecaj, postulu prezproponojn, favoraj prezoj. 
Hermann Dix, Zeulenroda, Turingio, Germanujo.

- . a — . -  -------- -------------------------- ------- -------------- -------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------ - n- .  —  - -------------- ------------------------------------------------------- ------------------ i

Filatelisto). Sendu vian mankolision kun mondepono, kaj vi ricevos elektejon de I 
la dezirataj poŝtmarkoj je malaltaj prezoj. Numeroj laŭ Yvert. Mia specialajo 
estas britaj kaj koloniaj poŝtmarkoj. Mi neniam interŝangas meloftejojn, nur 
vendas ilin. Mi kelkafoje interSanges ordinarajn postmarkojn, sed nur laŭ antaŭa j 
arango, kaj ne malpli ol 500 je unu fojo. Cecil V. Pollett, 6 Edith Road, London W. 14. j

Filatelisto). Por triono Iau kataloga prezo vendas pro likvido. Dyba, gimnazia j  

fizikprofesoro. Berlin-NiederschGnhausen, Kttrnerstr. 4, Germanio. j

Franco, 23-jara, elektristo, tre serioza katoliko, serĉas oficon en elektraj laborejoj, | 
en koloniaj landoj, prefere en Afriko, Antiloj, oceaniaj kaj nederlandaj imuloj, j  

Skribu esperante aŭ france al P. M. P. Cantiere, rue dc Marne, Chalons sur Marne, \ 
Marne, Franclando.

Industrio. S-ro jaccard, dipl. ĥemiisto, Rue Voltaire 2, Lausanne, serĉas situacion 
en kemia industrio de iu ajn lando.

Kooperatlvulo) atentu! La Torquay Esperanto-Grupo okazigos kooperativan leter
vesperon je 26 novembro. Ciu eksterangia grupo kooperativa aŭ grupo kunven
anta sub la auspicioj de la kooperativa movado, estas petata sendi leteron aŭ 
poStkarton menciante la nombron da membroj gi enhavas. A l ĉiu respondanto 
estos sendata poŝtkarto de bela Torquay. Adresu: S-re W. R. Wood, 2, Upton 
Vale Terrace, Torquay, Anglujo.

Libroj kaj gazetoj esperantistaj, multaj duoblajoj, vendeblaj aŭ interŝangeblaj, inter 
kiuj plena kolekto de la «Revuo*. Listo kaj prezoj kontraŭ respondkupono. 
S-ro Deligny, delegito de UEA, 4 Rue Alleni, S t Omer (P. d. C.), Franclando.

Lignotuboj. Kiuj eksterlandanoj povas doni al mi preciza Jojn pri la uzado de 
lignaj tuboj por la transportado de fluidajoj. Laŭ deziro mi donas miajn spertojn 
pri la sukceso de la uzo de lignaj tuboj en la precipe germanlingvaj landoj.

Literaturo. Alterno eri la multnombra okcidenta literaturo esperanta. Jus aperis 
«javaj legendoj kaj fabloj- de Tjong Hie Liem. Tiu ĉi libreto el la malproksima 
tropika oriento enhavas legendojn kaj fablojn tre tipajn, kaj pro tio ili des pli 
interesaj estas, Ĉar vi okcidentanoj estas kutimigitaj je nur okcidentaj rakontoj. 
San tempe oni el ili povas retrovi la karakterizajn animon, morojn, etikon ktp. de 
la orientano. La libro do povas utili por etnologi- aŭ etnografistudo. l-a eldono 
estas malgranda, mendu gin do nun kontraŭ antaŭpago de provizore 1.50 svisaj 
frankoj aŭ egalvaloro per internacia poŝtmandato ĉe la aŭtoro-eldonanto Liem
Tjong Hie. delegito de UEA, Sernarang, Java

M alnovaj gazeto). Mi volas ricevi aĉete aŭ interSenfe jenajn numerojn de «Lingvo 
Internacia-: *9, 52-53, 54-55, 83, 87, 85, 90-99, 102, IIO, »13, I IS, .27, 130. 132, . 
143, 149. Interŝange mi proponas diversajn numerojn de «Esperantisto*4 Nurnberg. ] 
W. Baile)', 32, Cresient Road, Cheetham Hill, Manchester, Anglujo.

Poemo) ĉiuspecaj el ĉiuj landoj serĉataj. Sciigu rekompencon postulatan. Sendu 
specimenojn al G. F. 32 postlagernd, Rhtfndorl a. Rh~ Germ.

Popolkantoj. Kolekton de rusaj bilinoj (popolkantoj) aĉetos aŭ Sange sendos libron 
ĉeĥan PM. S-ro Hunĉa Karel Koryĉany 121, Petrielka, Ĉeĥoslovakio.

O r g a n i z o  d c  m a  ŝ i n f a  b r  i k o j  k a j  f a n d e j o j
laŭ plej modernaj principoj. Nenia troorganizo. Teknikaj konsiloj ĉe arango 
de kompletaj ma&infabrikoj kaj fandejoj. Provitaj miksajo) por griza fandejo, 
RelormStelo kaj metaloj. Analizoj. Provitaj metodoj por difino de laupete mendo. 
Plej granda sukceso bazita sur 25*jara aperto. — Korespondado en Esperanto. 

G . R I S A N  G,  I n g e n i e r o ,  H I R S C H B E R G ( S i l e z i o ,  G e r m a n . )

[ Peto. Mi, esperantisto kaj posedanto de pli granda domo en Rejna urbo, libera de 
hipoteko, deziras pruntepreni malgrandan kapitalon de 5000 ormarkoj sur mian 
domon. La kapitalo produktas rentumon de 8 procentoj kaj estos redonata post 
sesmonata melluo (Kiindigung, resilietion). — Car mi bezonas la monon pro Ia el
laborado kaj perfektigo de tre multvalora eltrovo, kaj Ĉar momente en Germanio 
neniu kapitalo estas havebla pro la monmanko, mi turnas min konfideme al miaj 
eksterlandaj samideanoj petante, pruntedoni al mi la deziratan kapitalon. Se mia 
eltrovo sukcesos, mi repagos la pruntejon dekoble. — Sciigojn (pri mi kaj la el
trovo) donas laŭdezire la delegito de Elberfeld, rektoro Trarbach, Markgrafen- 
str. 14. Ofertojn < proponojn) mi petas sendi al mia adreso: Julius Kno!!, Kttnig- 
str. 220, Elberfeld, Germanio.

Porta larko j S-ro Josef Michalky, oficisto, Kcimarok, Star^ trh, Ĉeĥoslov., vendas 
belan kolekton ordigitan, Iau Mie hel-ka talono 1924.

Po&tmarko). Serioza interSangedo de portalarkoj ĉeĥoslovakaj kontraŭ ceteraj eŭ- 
ropaj po ekzempleroj au Michel, pelataj nur plivaloraj unuaj elsendejoj. PoSt- 
kesisto Leo Schneider, Postamt I, Bodenbach, C. S. R.

PoStmarkoj. Sendu postmarkojn, mi resendos al vi samvalorejn. Caron, Peri*, 
70 Rue Cleude Bernerd. ,

Puntoj. S-ro A. Dupuis, 7 rue de Montenotte, Peris 17, teknikisto dezirus ricevi 
de cksterlrencej samideanoj sciigojn pri puntoj, brodejoj kej simile j leboroj de 
virinoj uzetej en eksterlando. Aĉetus plezure specimenojn kej modelojn de necie) 
produktejoj.

Radio-ametoroj kej -istoj: ni propegendu Esperenton interSengente redio-interes- 
ajojn diverslendejn. Dybe, gimnazie fizikprofesoro, Kttrnerstr. 4, Berlin-Nieder- 
schttnheusen, Germenio.

Korespondado
Intersango da objektoj.

/Vinko.
Teldc (Ceneries). S-ro Emilio Echepere-lnigo, Estecon Radiotelegrafita, PM, PI, 

fotografejon.

Ameriko.

Buenos Aire» (Argentino). S-ro M. E. Castaneda, streto Belgreno 825, PI, bfl, nur 
Afriko, Azio kej Oceenio.

Coro nei P ring le i (F. C. S., Argentino). F-ino Morie Inis Breglie, str. Gerey, 170,
p i  kei.

Moundsvllle (U. S. A , Va.). S-ro Herbert W. Scott, 1312 Purdy Ave., PM, pre
fere kun malnovej filatelistoj eŭ ekstereŭropanoj. Speciele XIX-e jercento. Sendu 
rekomendite.

Palo Alto (U. S. A., Gei.). S-ro Fred C. Seuer, L pri politike ekonomio.

Tacubaya D. F. (Mesko). S-ro M. A. de Ande, le Artes 9, L pri lingvoj.

Tamplco (Mesko). S-ro Teodoro R. Mendoze, postoficejo, PI, L kĉl.

Tamplco (Mesko). S-ro Ernesto E. Guerre, poltoficejo, L kĉl., precipe kun sinjoroj 
kej frauloj.

Tamplco (Mesiko). S-ro Iseies F. Fejordo, poStoticejo, PI, L kĉl.

Aŭstralio
ka) Novzelando.

Melbourne (Vic.). F-ino Johenino King, 49 Berret Street, Albert Park, PI, L  kun 
knebinetoj ĉiulendej.

Aŭstrio.

Hohenau a. d. Nordbehn (Nied.-Ĝsterreich). S-ro Robert Hein, fakinstruisto, L, PK 
kun rusa instruisto pri la nuna rusa lernejo, precipe pri la «produkta lernejo-.

Le i bni t z (Steiermark). S-ro Friedrich Ledineg, PI kĉl.

Belgio.

Antwerpen. S-ro M. Boeren, instruisto, Leemputstraet l i ,  PI kej L kun ekster- 
eŭropanoj. *

Britlando.

Doncaster. S-to Oswald Clark, IOI Thorne Roed, esperente kieso, dek knabinoj 
kaj kvin kneboj, L, PK kun gekneboj el elilendoj, egoj: 12-16 iaroj. Ni tuj respondos.

Huddersfield. S-ino A. Shaw, Crosland Moor Council School, Salus interSangi PK 
kun lementoj en fremde) lendoj. Le instruistino selus ricevi adresojn de iu, kiu 
faros tion.

London N. 4. S-ro Livingsione Jenkins, 64 St. Thomas Road, PM, esp. gaz., pro- 
pagendilojn kĉl. Cerje respondos.

Bulgario.

Pleven. S-ro Ivan Saralov, instruisto ĉe I progimnazio, PI, L kĉl. pri instrumetodo, 
disciplino en lernejo), organizo de Junula Kuge Kruco, skribo de tendoj, urii j, 
popolkutimoj, espero, geinstrui\te kaj abstinenca movado, turis no, antimihter- 
ismo, lingvaj lecionoj kun germanoj kaj francoj, sociaj promecioj, interŝanĝo 
de lernolibroj, gazetoj kaj libroj kun konstantaj korespondantoj. Ĉiam respondas.

P  O S U I!
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Rjahovo. S-ro Bon» P. K a vai Jus v, delegito de U CZI* vendas Ciujn bulgarajn PM. prez
aro senpage; korespondas esperante, angle, france, germane, rute, bulgare. Serĉas 
komizojn (perantojn) precipe en Cefurbo; de alsaltitaj landoj, bona rekompencoj

Vanui. S-ro Georgi Japungief, instruisto, Zinia 18, 12, PK, L kun skandinavoj ka. 
latvoj; deziras konatigi kun framasonismo.

ĉefioslovakio.

Bodenbach-Mal»chwltz 40. S-ro Rudoll Neumann, oficisto, PI, bfl, PK, L, PM. 
gazetojn, librojn naciajn kaj esperantajn, landkartojn, fot-ajojn, esperanta jn  kĉl. 
Tuj respondas.

Brlohy t . 6J apud ĉeskl Budtjovke. S-ro Hans Drezler, delegito de UEA, inter
landa» monerojn, ne papermonon.

Plaek. S-ro Jan K. Hu tta r, studento, NAdraini tf. 387, PI, PK, esp-aĵojn, L, paper
monon, monerojn, nacilingvajn gazetojn, fervojoj Ietojn kĉl.

Praha VII. P -mo Jifma Kophvoe*, V Haj» 1243, PI.

Praha VII I * ido Marie MkhAlkovJ, Prokopova 220, PI.

Praha VII. F-ino Antonia Svobodov*, U Kaplilky 923-13, PI, gm.

Praha II. S-ro Ing. B. Molnar, 2itntf 44, pri okultismo kun almenaŭ 25-jaruloj. 
Aldonanto de C. E. S.-adrasaro.

Koe h II t z an der Iser I. S-ro Hans Rieger, tekslaka desegnisto, PI, bfl kci.

Kochlltz an der Iser I. S-ro Hans Rumler, instruisto, PI, bfl, PM.

Kochlltz an der Iser 2. S-ro Hans Schier, desegnisto, PI, bil, PM, L.

Skflvany apud Nov? Byd*ov. S-ro Bobumil Pu Ur,, PI, L kei, kolektas PM ankaŭ 
kun filatelistoj-komencantoj.

Teplltz-Schftnau. S-ro Jui. Sig. Schmidt, instruisto, PI, L kĉl.

S-ro Franz Gudra, oficisto, Meccerystr. 1454, PI, bli, PM kĉl. 

S-ro Mois Kudoll, Alleegasse 45, PI, bfl kĉl.

S-ro Otto Bittner, Bahnhofstr. IO, PM kĉl.

H | | H  F-i«o Charlotte Tkhny, Bahnhofstr. 27, PI. L kĉl. !

Turn-Teplltz. S-ro Julius Kreibig, Schillerstr. 775, PI, L kĉl.

Turn-Teplltz. S-ro Josel Kuhaschka, Mariascheinerstr. 24, PI, L kĉl., aĉetas aŭ I 
tanga» PM en tutaj serioj.

Turn-Teplltz. S-ro Pau) Muller, Ritterstr. 544, PI kĉl.

I uro Teplitz. S-ro Rudolf Sii, K.ulollstr. 686, L, PI kĉl. |

linterhals apud Kuplerberg. S-ro Ludwig Liebald, fakinstruisto, PI, preferas kartojn, 
kiaj estas uzeblaj por ia instruado, ekz. tipaj pejzagoj, konstrualo), kostumoj ktp. i

tJnter-Jamny bel Theusing. S-ro Franz Tischer, PI, L, gaz. kĉl.

VVarnsdorf 1139. S-ro Josef Jik ji, PI. L kun angloj kaj kanadanoj en esperanta 
kaj angla lingvoj.

Striegau (Silezio). Martha Kricke, GrHbenstr. 20, PI. PM kci.

Striegau (Silezio). S-ro Alfred Seisner, Gritbenstr. 8, PM, PI kCL

Syke apud Brentan. S-ro Sudmann, Norstrasse, L, PI, PM kĉl., donas bonajn PM.

WIesbaden. S-ino Berta Boe, Bierstlidterstr. 3, PI kci.

S-ro Hans Esterer, ingeniero, Schvalbacherstr. 53, PI kĉl.

F-ino Elisabeth Jost, Adolfstr. i, L, P I kĉl.

F-ino lda Sandstein, Schttne Aussicht 22, PK, L kei.

S-ro Wa)ter Becker, bankoficisto, Philippsbergstr. 29, L, PI kĉl.

S-ro Hermann Boe, bankoficisto, Bierstldterstr. 3, PI kĉL 

S-ro Karl Brehm, komercisto, Marktplat* 3, PI, L, precipe kun den»

W lesba de n. 

Wlesbaden. 

Wiesbaden. 

Wlesbaden. 

Wlesbaden. 

Wlesbaden. 
kuracistoj.

Teplitz-Schftnau.

Teplitz-Schftnau.

Teplltz-Schttnau.

Teplitz-Schftnau.

Zwlckau. F-ino Emma 1’llrich, Bahnhofstr. 126, PI, L esperante, france* angle,
kun virinoj.

Estonio.

Anlgla. S-ro Alfred Sov.r, komentita. P i, bfl, rifuzas urbvidajojn.

Finnlando.

Seln*|okl. S-ro Jaako Ranta, PI kĉl.

Franclando.

Paris V III. S-ro Gerald Ramboux, pastro, 5 rue Bayard, pri la katolika esperant
ista movado.

Paris V e. '  -ro Georges Caron, 70 Rue Claude Bernard, L, PI, PM kĉl.

Suresnes. S-ro Jean. 8 rue Verjus. PM, ne sendas unue.

Germanio.

Berlin NO. 18. S-ro Jui. Gross, loto-oticejo de la junula movado, Friedenstr. 63, 
desira. int.rSanfton de belegaj loloj kei., speciale pri Austrio, Jugoslavio, Italio 
kaj Germanio.

Bochum. S-ro Karl Prange, Schmechtingstr. I a, PI, bil kei. Mi nepre tiam  re- 
spondos tuj.

Bochum. S-ro Ed. Dobke, rektoro, Feldstr. I. PK, PI kei., respondos Ciam.

Bochum. S-ro Hem* Papenhelm, Klarastr. I I ,  PI. bfl kei., eiam respondos.

Buchholz i. Sa. S-ro Kurt BHrthel, Katharinenstr. 9. L, PI, gazelojn esperantajn, 
kiui serioza) gesamideanoj Cl.

E ltenad i (luringio). S-ro E. Nage!, kriminala kpolic isto . Domstr. 6, PI kĉl.

Essen (Ruhr). S-ro K. Keller, Schillerstr. 29, PM kaj tutajo).

Flensburga S-ro Robert Koppits. bankoficisto, Ritterstr. 25, L, PI kĉl. pri komerco, 
musiko, teozofio.

Honne f (Rh.). S-ro Wilhelm Solsbacher, Spiessgasse I, PM, esperantaj kaj naci
lingvaj gazeto), moneroj, papermono.

Laodshut (Schi.). S-ro Artur Beu mga rt, komizo, Schrei bendoHerstr. 5, PI, bfl, kun 
trao linoj el C i u j  landoj. Mi respondos ĉiam. Mi ankau kolektas fototfrafaloin, 
desegnajoj kaj pen tro jn . Ne sendas unue.

Leipzig-Sttttterltz. S-ro Rudolf Bartzsch, superpolt-ihspektoro, Lochmannstr. 4, IV.

Mann hei ro. S-ro Paul Kŭttner. komercisto, Mittelstr. 39 Ce Frey, L, PK, kun nur 
peHektaj, precipe italaj gesamideanoj.

Mannhelm. S-ro Heinrich DU ringe r, Hejnri* h-Lanz-Str. 3o, L, PI kĉl.

Mannhelm. S-ro Philipp Wey, Kleine Wallstadtstr. 4!6, L, PI kĉl.

Mannhelm. S-ro Hellmut Warlich, J. 1-6, ste reoskop-fotografa t ojn kaj aliain kĉl.
Ciam respondos. '

Mencitan. S-ro H. WoIfschmidt. Klenzestrasse 99,1, por I dolaro aŭ saman valoron 
donas 50 100 PM germanajn ^stam pitajn aŭ stampitajn.

Polsnlti apud Freiburg (Silezio). S-ro Alfred Illner, N-ro 23, PM, PI ktp. kĉl.

Keckllnghausen-SOd. S-ro Fritz Suthaus, fervojisto, Kdnig-Ludwig-Str. 93, PI, L  kĉl.

Reckltnghausen. S-ro Haino Diekmann, Kreuzstr. 26, P I, L, bil, daŭra korespondado.

Sollngen. S-ro F. A. Gitsinger, Dorperstr. 27, P I; publikigos la nerespondintoj^

Nir t, v;.iu (Silezio). Hilda Gutsche, juna instruistino, Stadtbahnhof, L, P I kĉl.

Striegau (Silezio). Ruth Bittner. Schweidnit*erstr. 18,1, PI, PM ktp. kĉl

Zeulenroda tTuringio). S-ro Rudolf D i» , delegito de UEA, PI, hfi, L pri popola) 
kutimoj, legendoj kaj fabeloj, teozofio, budhismo, deziras daŭrigi korespondadon 
kun eksterlandanoj. Skribu al mi, mi respondos ĉiam.

4 * * * * • ' .

Hispanio.

A lagon (Zaragoza). S-ro D-ro Roque Lope, kuracisto, PI (belulinoj), L (Radio) kei.

Gi|dn (Asturia*). S-ro Juan Fernandez, Marques C. Valdas 65. literaturajn kaj 
artajn gazetojn, artajn PI, ankaŭ L, precipe kun gejunuloj, kei.

Hungario.

Budapest IX . S-ro PO Zoltan Orttsi, zoologo, Ffiv im Ur 8. II. 23., interna kun
laboranto de fakrevuo „M*h<szet“ (abelkulturo), korespondas pri abelkulturo.

Mezfikftvesd IV. S-ro Stefano Guly6s, ker. 452 Borsod m., PI kei.

M iskolcz. S-ro Kun P il, studento, Szĉckenyi str. I I I ,  PM, PI kei.

Italio.
■ v . » * • ■ I f  * «a . * ^  ** Vj S • m t * * * t  i • _ ^ ^  ’ »/ •

Firenze 18. S-ro Grazzini, Neri 6, por arangi ekspozicion deziras Esperanto-doku- 
mentojn, precipe fotografajn, pri Ĉiulanda movado.

I Genova IO. S-ro Luigi Puppo, Via del Bragone 1-3, Sturla, uzitajn Esperanto- 
verkojn pn  beletristiko, supera matematiko, kemio, fiziko mi aĉetus. Propono! 
nerespondotaj estas malakceptitaj.

Luzzana (Mautorz), S-ro Dino Villani. pentristo, deziras korespondi kd . seriozaj 
samideanoj pn  arto, Tolstoj-ismo, deziras intertanĝi pentrajojn, artkartojn kaj PM.

M ilano. S-ro Piero Giolla, P. Seveso 50, celante lingvoperfektijjon, respondos itale 
al komprenantaj gesamideanoj, kiuj skribos al li (rance, angle, germane, hispane
K« I ruse

Padova. S-ro Gobbato Tullio, komercisto. Via Fabbri I, PM kĉl.

Venezia. S-ro Guido Secchieri, Cannaregio 5623, PI, PK, fot-ajojn kĉl.

Jugoslavio.

Bregl-Koprlvnlca. S-ro Franjo MatiSa, kasisto de Esperanto-klubo, P I, PK kei. 

Dubrovnlk . S-ro Luko Baburica, Kunideva 145, PM kei.

Negotin-Kr. S-ro Vladim ir Gmizovie. gimnazia profesoro, PM.

Sarajevo. S-ro E lie . Romano, JagodiC 2, PI, L kei.

Latvio.

Aluksne. S-ro Roberto Vepperis, Lazberga pag., L, PK, gaz., fot-ajojn kei.

R iga. S-ro Oskaro Rode, Reveles iela 59 dz. 12, PI kei.

R iga. S-ro A . Bergtals, Elizabetes iela 9a, 3, P I, L kei. pri Casado kaj ĉasobjektoj.

R iga. S-ro Gregoro Lempert, Skolas iela 4, PK, L  kun diverslandanoj pri tekniko 
kaj aŭtomobilismo.

R iga. S-ro A . Krauze, Zvaig inu iela 21, dz. 53. PI kĉl.

Nederlando.

Am stcrdam . S-ro N. A. Zilver, P. O . B. 1055, PM, helpmono, malakceptas bagatelojn.

Helmond. F-ino A. Frencken, Markt 43, deziras interSanĝi serioze kun filatelistoj 
mezbonajn PM kei., bazo Yvert 1924, ne sendas unue. Donas PM de Nederlando.

Venio. S-ro Pierre Pijpers, Stalberg 132, PM, bazo Yv .rt et Tellier 1925. Ne 
sendas unue.

Venio. S-ro A . P. van Leerdam. Stalberg 130, PM, bazo Yvert et Tellier 1925. 
Ne sendas unue.

Pollando.

Blalystok. S-ro Emanuel Rozensztejn, ui. Zamenhofa 12(1, PI, PM, papermonon. 

Luck. S-ro Sza ja Kagan, str. ks. skorupki 3, L, PM. PI, precipe kun ekstereuropanoj. 

Zagozzdon (W. W. P.). S-ro T. Tomalik, PM kei.

Rumanio.

Bolgrad (Besarabio). S-ro Eugeno Ivanov, studento, str. Scoalei 50. PM, PI, L. 
naturalajoj, sekkreskafoj, Casajoj. *

D*Y.“ -. ,S: ro R ,nder- profesoro, PM kun seriozaj kolektantoj laŭ Michel aŭ
ahaj katalogo). Sendu rekomendite. Nepre kaj tiaj respondas.

Telus I (Transilvanio). F-ino Nelly Christea, poStestrino, PI, L.

TeiuS-gara (Transilvanio). S-ro A . Toader, kolektas belartajn nudajojn, fot-ajojn,
L p n  okultismo. ”  t t r

T lm lsvara II. S-ro Bela Weiszberg.r, Stelan Gei Mare 8, L, PK, P I , esp-ajojn.

Ruslando.

T o ljm . (Votagda gub.). S-ro N. S. RiSkov-Makeev, L, PI. bfl kei.: kun personoj, 
kiuj klare skribas sian adreson, korekte afrankas, sufice scias la lingvon, kaj ne 
kolektas po unu PK de ĉiu anoncinto. Ciam respondos.

Svedlando.

Falun. S-ro Albert Lindstr5m, HanrBvSger 8, PL

Hudeksvael. S-ro W. Ĝdegird, redaktoro, L pri liberala, sobreco kai naco.
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Uddevalia. Leter- kaj Pl-vespero. Por havigi al si korespondantojn. Ia mambro) 
eo klubo „La Verda Stelo11 arango* letervesperon 14 decembro kaj atendas skrib
adojn de la tuta mondo, precipe de orientuloj. ~ Ciu sendanto ricevos foton de ] 
la klubanoj. Adreso: „La Verda Stelo*, Bo* 135, Uddevalia, Svedlando. j

Svislando.

Lausanne. F-ino H. Alschwang, Villa Dlzalev, Trabandan. L, PK, reciproka help
ado en studado de lingvoj; instruus francan, lernus germanan au anglan.

Ĵ U S  A P E R I S :

NOVA BIBLIOTEKO ESPERANTO N-ro 2

Kontraŭ neuzitaj poŝtmarkoj de

Italio, S. H. S., Francio, Anglio, San Marino, Saarteritorio,
Belgio, Norvegio ktp.

mi donas etiopajn nialoftaĵojn.

Jan Oulehla
Skfivany Nov^ Bydiov (ĉeĥoslovakio).

*
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i
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Nederlandaj esperantistoj!
Ne forgesu vian devon, aboni la 
Nederlandan esperantan gazeton

Holanda Esperantisto
Ĝi enhavas: literaturon, ekzercorubrikojn 
por komencantoj kaj progresintoj, demand
aron, kaj ĉiujn ajn aktualajn. — Petu 

specimenon de la Administracio:

H aze kam p  20 Zu tphen

I l f J E M I A C T A  

M  1e1® SdI mT 1 S v  U ©
llllllllillllllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Oficiala organo de Tutmonda 
Kuracista Asocio („TEKA“)

A pe ra s  ĉ iu  kv insem a jne

Ĉefredaktoro: D-ro Karlo Mezei

Informilo de la tutmonda progreso medicina

Adreso: D-ro Karl Mezei 
VI, Terĉs-korut 4, Budapest (Hungar.)

SOLANDRO
de VALDEMAR BONSELS
tradukita de D-ro Edmund Sos.

ĉiuj esperantistoj ĝojos povante legi unu el la plej belaj noveloj 
de la eminenta verkisto. La originalo atingis pli ol cent eldonojn.

Prezo broŝ. I ora marko (1,50 sv. Ir.) Aĉetebla ĉe

Eldonejo PAUL K NE PLE R, VVien, Lichtensteg I
kaj en ĉiuj librovendejoj.

I
I

“ I I 
i 
i

S s

Hoco-SncieiB S. II. Bera [Svislando)
1. S ekc io  fa rm a c ia :  Fabrikado de larma-

ceŭtikaj specialaĵoj por la kontraubatalado de 
tropikaj malsanoj, precipe de la malario.

2. S ekc io  „Tex-Ton“ : Fabrikado de supoj kaj

buljonaĵoj.

Oni serĉas por ambau sekcioj spertajn bone en
kondukitajn firmaojn kiel r e p r e z e n t a n t o j n .  
Detalajn olertojn kun mencio de relerencoj adresu 
al ĉi tiu gazeto au senpere al la Societo en Bern.

Sfe

1.000.000 Fr.
250.000 ♦ 100.000 • 50.000 Fr.

M T gajnota! ^  
per DEK frankoj

aĉetante obligacion partoprenantan ĉiujare 8 eltiradojn de premioj 
por 7.000.C00 Fr. kaj ĝuantan procenton de IO Fr. La obligacio, 
kies procento kaj repago estas garantiataj de la belga Stato,

estas repagebla je minimume 250 Fr.

Pagof  ac i l l go :  la  p a g o j  e s t a s

24 monat de IO,— Fr. aŭ 8 trim. de 30,— Fr.
18 monat. de 12,50 Fr. aŭ 6 trim. de 37,50 Fr.
12 monai, de 18,— Fr. aŭ 4 trim. de 54,— Fr.

De la unua pago subskribanto estas so la  p o s e d a n t o  de la 
obligacio, plenrajte partoprenas la eltiradojn ka) guas la procenton.

Bonvolu peti detalajn informojn de

F. BORMANS
R ube nsh e ld c  52 : C A P P E L L E  N : (f ln tv .)  B e lg io .

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî
sas

ĈU VI JAM MENDIS
g  la Esperanto-tradukon de

EUROPO ĈE LA ABISMO
de

F R A N C E S C O  N I TTI
iama ministrara prezidanto itala 

Sole rajtigita eldono en Esperanto, tradukita de
R O B E R T  K R E U Z

Kun speciala antaŭparolo kaj bildo de la aŭtoro.

La modera prezo de 3.— ormarkoj
ebligas al ĉiu havigi al si Ia libron.

La verko devas troviĝi en la biblioteko de ĉiu esperant
isto. Ankaŭ tiu, kiu ne okupas sin pri politiko aŭ havas 
alian opinion, devas posedi la libron. Ne hezitu do sub

steni tiun Ĉi praktikan aplikon dc Esperanto.

M endu lu j
kaj turnu vin pro detaloj al la eldonejo.

La livero al privatpersonoj okazos nur post antaŭa pago 
de la sumo de 3.— ormarkoj plus sendkostoj de 20 or- 

ij po ekzemplero, pagebla en la valuto de la koncerna 
landoj transkalkulita je la kurso de I’ borso de Zurich.

I

=

m

=§ plenigoj 
fi lando, t

%  (Revendistoj turnu sin pro specialaj kondiĉoj al la eldonejo.)
. r - i - ----------------______ - ..... ... ......... .... ...............  - — '

Frankfurter Societatsdruckerei, G . m. b. H. 

Abteilung Buchverlag, Frankfurt am Main
(Germanujo).
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Filatelistoj atentu!
Sendu al mi 2*/« dolarojn au saman valoron alialande kaj mi 
sendos per registrata lelero: I serion de germanaj kolonioj

(3  Hg.—-5M) aii Togo, au Kameron, au Mariannen ktp.
— Lau manklisto Cio n liverebla ĉe modestaj prezoj. —

P. H. Herrmann :: Potsdam (Germanio)
Membro de UEA. Martfaretenstr. 23.

Ciujn
PRESA JOJ N
precipe esperantajn
l iv era s  je  b o n e g a  k valito  
■r kaj m o d era ! P re z o j

Efperanto-Presejo
Hagdeburg-N.

jus aperis

Gvidlibro tra Zurich
lllllllllilllll! 20-paĝ.i; ilustrita: a lp r e s ita ;  kun urboplano, llllllllllllllll

P re z o  nur svis. fr. 0.40
pagebla en svisaj poStmarkoj au per unu nova, stampita kaj

samvalora respondkupono, 
je mendo dc pli ol IO ekzempleroj sv. -Ir. 0.30 plus sendisto}.

Havebla ĉe .

S-ino P- Sing : Turnerstr. 12 : Zurich : Svislando

ESPERO KATOLIKA
denove eliras sub nova gvidanlo 

Tuj abonu: 20 fr. [r.

fldm.: T-ino L>arroche, 55 rue de Va u gi r ar d
■...en PARIS (Francujo). .■ =====

L6IPZIG-A FOIRO
L a  g e n e r a la  in t c m a c ia F o ir o

de* G e r m a n u jo
La unua Foiro dela mondo

Sanie grava por ckspozantoj kaj por opetantoj-

Generala Specimenfoiro kuli 'Foiroj 
por Tekniko Ivaj Konstrufako

Printempa Thiro 1925 dela la  gis ja d e  marto- 
"Teknika Foiro d e k n a  ĝis Ha de marto 

Autuno foiro 1925 de la 300 de aŭgusto gis 5a de septembro- 

Teknika Toiro d e la ĵo a d e  aŭgusto ĝis 90 de septembro-
4 ,mm 9

In fo rm a jn  d anas  k a j a lir o jn  akceptas la  Foiro jiccjo

p o r la  Specim enfo iro j en L e ip zig  :

A\6 S5 AMT FŬR Die MU5 TCRM6 SSGH

IH LeiFZlG

i iLA FEDERACIO DE LA MONDO
La nova eduka movado por kunigi ia popolojn per la plano de la Unismo! 

Nur la kooperativa idealismo kaj aktiveco savos nin!
(Sciigo al gekorespondantojn

Bedauras lo honora organizanto, ke pro malsano li ne ankoraŭ povis taŭge 
respondi ol la multaj geamikoj kiuj demandos sciigon aŭ volas helpi. Ciuj devus 
bono kompreni, ke oni aŭ t omate koj senpage atigos al la Federacio, se oni simpatias 
je la tri principoj subaj. Interdependa marmoro ne estas necesa. Ni celu disvast
igi ia ideon kiel vision atingeblan, ĉar «K ie iie vidigos vitio. Ue pereos lapopolo!* 
en antaŭnelonge eldonita verko S-ro H. G. Wells senintence indikas nian propagand
adon metodon:

.Ekkomprenis subite S-ro Barnsteple, ko nun li apartenis anime kaj korpe 
al lo ironda rekonstruado, kiu moviga* sur la tero; kiu ontoŭeniras. neniam ĉesos. 
kaj neniam staras denove gis la tero mainova farigos kiel unu urbo entenanta la 
utopion. Klare h scias, ke tiu Ĉi rekonstruado estas la vivo, kaj ke ĉiu alia viv
maniero estaa miksan» de la vivo kun la morto. Kaj tiel tiu Ĉi fakto kristaligis en 
manao lia tuj eksciis li. ke same postnelonge gi kristaligos cn la mensoj de sen
nombra, aliuloj el la centoj da miloj da sur la lero viroj kies mensoj orientigas al 
ia utopio. Mil tipoj de viroj -  nuntempe apartigitaj, neorganiiitaj kaj materie kontraŭ- 
emaj -  estos kuntirotaj per Ia kreskado de komuna visio de la mondo dezirata."

t

Jen nia pacema sed efika metodo!

For pace kunigi la popolojn estas bezonata facile komprenebla kaj konstrua 
plano ~  unue por estigi kunagadon en Ĉiu lando, due por ebligi interkonsenton 
internacian. Deklamado kontraŭ laŭ milito ne sufiĉos. Oni devas detrui la incitatojn 
por batali por rekonstruado de la socia sistemo laŭ principoj kooperativaj. Tiucele 
.La rederacio de la Mondo" posedas taŭgan planon por gvidi la homaron. Simpati- 
emuloj estas invitataj, ke ili fondigi! senprokraste edukajn grupojn de tri aŭ pli 

ĵTrincipojn-°r Cpti* diskonigi kiel bazon por mondligado la tri jenajn

n  i )  l>° r <crtiK' tipon de registaro demokrata kaj tolerema, sed samtempe 
enka, Ciu parlamento devas farigi vera reflektilo dc Ĉiaj kategorioj de publika 
opinto per sistemo de proporcia reprezentado. Ciu tiu permesos, ke Ĉiuj 
politika) kaj industriaj grupigoj povu elekti reprezentantojn {ustmaniere t. e. 
proporcie Iau lo nombroj da voĉoj respektivaj. Diversaj valoraj ideoj kaj 
idealoj tiel tonge esprimigos parlamente. Jen bazo dezirinda por kooperativa 
registaro je kiu Ciuj partioj partoprenos respondecon. Spertuloj tamen en 
maniero simila al la svisa administracio devas kontroli la lakojn dc la Stato

, b) Por ebligi decan funkciadon de Uo registaro nia dua principo liver as 
novan planon. Nuntempe trovigas granda konflikto inter ia malnova sistem o.

— Ĉe kiu privataj individuoj kaj grupoj agas kiel kontrolantoj — kaj ia nova 
sistemo — Ĉe kiu komunuma aktiveco intencos ludi la Cefan rolon. Ni aludas 
al la problemo de Ia «kontrolo de industrio-. La individualistoj estas de
terminintaj, ke privataj personoj kaj grupoj konservu sian kontrolon de la 
masularo de produktado kaj de distribuado. La socialistoj Ĉiaj intencas, ke 
tiu ĉi mafiinaro estu iamaniere sub la kontrolo de la Stato aŭ komunumo. 
Solvo de la demando ebligos per nia plano de „La Unismo14 kiu indikas kie 
individua aktiveco estas permesebla kaj ankaŭ difinas la sferon por la komunumo.

La Individuo devas produkti.
La Komunumo devas distribui,

t. e. individuoj, kompanioj, laboristaj grupigoj, kooperativaj organizaĵoj ktp. 
havos Ia rajton uzi mono-kapitalon, laboron kaj direkcian kapablecon por 
funkcii kaj eksperimenti laŭ sia propra risko en la medio de produktado 
aŭ kampare aŭ urbe. La komunumo tamen intencos organizi distribuadon
— kiu ampleksas la maŝinaron de konservado, transportado kaj disdonado 
pogrande kaj pomalgrande — per la unisma metodo kuniganta ia rektajn 
sistemojn de S-ro Hoover kaj de la kooperativaj disdonadaj societoj. Por 
Ĉiuj produktantoj trovigos okazo por vendi kaj samtempe organ izias la 
popoloj kiel konsumantoj.

I e) Kiel tria principo la membroj de la Federacio konsentos pri -Libera
esprimado de opinio, kaj zorga konsiderado de aliaj reformemaj politikoj.- 
Post le enkonduko de ^nepartia registaro-, kun apliko de la kompromiso pri 
la kontrolo de industra, farigos pli efika tia libereco per kiu oni povos pri
trakti ie tatiga) reformo) pri la tero, edukado, financo, eksterlandaj rilatoj ktp.

I ^ ^ *
Kiu kredas, ke la supre cititaj principoj estos dezirindaj dum la mondkrizo.

tiu estas libera rigardi sin kiel membro de „La Federacio de la Mondo-, sen ia 
prokrasto au pogo. Grupoj faros siajn proprajn financajn arangojn kaj regularon 
por esti sendependa) de ia centra autoritato. La deĵorado por la idealo enkon
duki mondpacon per pacema rekonstruado provizos komunan ligilon. LaŭplaĈe 
grupoj dedifos sin al la propagando de la principoj de Ia Unismo kaj al la kon
siderado dc detalo) de apliko laŭ lokaj cirkonstancoj. Tiel cn multaj landoj ekzistos 

i komuna unuiga metodo por mondligado. *
i i*' • ■ -T ' * . , i P

* .  *

S (De ternpo al tempo estas eldonata intemacia esperanta bulteno .La Federacio 
de la Mondo . Jam  aperis tri numeroj kaj ili estas haveblaj senpage de la Honora 
Organizanto, postkesto 47 /Box 47J, Fremonta, Western Australia.)
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